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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

  Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm 

vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia năm 2020. 

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong 

quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo như sau: 

  Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố bắt đầu tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính gồm: 

  1. Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất (đối với trường hợp người dân có nhu 

cầu cấp Giấy chứng nhận mới) 

  2. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân (đối với trường hợp người dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới). 

  3. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của 

pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 

hiện. 

  Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 

các thủ tục hành chính trên vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

Lạng Sơn (https://dichvucong.langson.gov.vn/) và làm theo hướng dẫn.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (p/h); 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Đăng tải Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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