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V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của 

UBND tỉnh  

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trên cơ sở các quy định hiện hành được quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có thay đổi về thời gian 

giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

Đồng thời thực hiện mục 2, Thông báo số 621/TB-UBND ngày 

22/10/2019 của UBND tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 

năm 2019 (ngày 17/10/2019); Kế hoạch số 78/KH-STNMT ngày 08/11/2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy 

định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ 

tục giao đất, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 

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

tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Từ các căn cứ nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và xây 

dựng xong dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo 02 phương án: 

 - Phương án 1 là ban hành Quyết định sửa đổi: Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các 

bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 

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

chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 - Phương án 2 là ban hành Quyết định thay thế: Quyết định ban hành quy 

định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết 

tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
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 Trên cơ sở 02 phương án đã xây dựng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường 

lựa chọn trình UBND tỉnh ban hành theo phương án thay thế; Để có cơ sở trình 

UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Tài nguyên 

và Môi Trường đề nghị các cơ quan tham gia ý kiến lựa chọn phương án và góp 

ý cho phương án lựa chọn để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tiếp thu, 

tổng hợp hoàn thiện lại dự thảo và tham mưu, đề xuất lựa chọn phương án trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định đi vào triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ 

quan tham gia góp ý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xong trước ngày 

15/02/2020 (bản số gửi trước qua địa chỉ hòm thư công vụ 

ndnam@langson.gov.vn). 

 (Gửi kèm theo văn bản này dự thảo Quyết định sửa đổi và thay thế và các 

tài liệu có liên quan kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLĐĐ, TTr, VP; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Website Sở TNMT (TTCNTT đăng tải); 

- Lưu: VT, (NDN). 
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