
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VP 

V/v tuyên truyền đăng ký đất đai, xử lý 

vi phạm hành chính về đăng ký đất đai 

      Cao Lộc, ngày        tháng      năm 2022  

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau: 

1. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về việc 

quản lý, sử dụng đất và thực hiện đăng ký đất đai lần đầu và đăng ký biến động đất 

đai theo quy định của pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành 

chính đối với các trường hợp không đăng ký đất đai theo quy định tại Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện tham mưu UBND huyện ban hành văn bản tuyên 

truyền về nội dung thực hiện đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật để niêm 

yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện, hoàn thành trước ngày 

09/7/2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT (VTH). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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