
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 1541 /STNMT-VP 

Về việc triển khai, phổ biến các văn bản hợp 

nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 12/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành 

07 văn bản hợp nhất một số Thông tư của Bộ: Quy định về Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy 

định về hồ sơ địa chính; Quy định về Bản đồ địa chính; Quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Quy định chi tiết 

phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể 

và tư vấn xác định giá đất; Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ; Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất.  

 Trên cơ sở nội dung văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, 

triển khai tới các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc biết, thực hiện.  

(Có bản scan đuôi PDF 07 văn bản hợp nhất gửi kèm theo) 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố quan 

tâm, phổ biến triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (nghiên cứu 

thực hiện); 

- Trung tâm CNTTTN&MT (đăng tải văn 

bản lên trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT (NDN). 
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