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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-VPĐKĐĐ Lạng Sơn, ngày      tháng 11  năm 2021 

V/v chấp thuận sản phẩm dữ liệu đất đai 

của huyện Bình Gia đối với dự án chỉnh lý 

hồ sơ địa chính sau sắp xếp lại đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, 

Lộc Bình và Bình Gia tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi: - Ban Quản lý dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính; 

           - Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. 

Xem xét Báo cáo số 527/BC-QLDACLHSĐC ngày 04/11/2021 của Ban 

Quản lý dự án Dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính sau sắp xếp lại đơn vị hành chính 

cấp xã thuộc các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (sau đây 

gọi là Ban Quản lý dự án Dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính) về Kết quả kiểm tra, 

nghiệm thu sản phẩm dữ liệu đất đai của huyện Bình Gia đối với Dự án chỉnh lý 

hồ sơ địa chính sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện: Cao 

Lộc, Lộc Bình và Bình Gia tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý 

kiến như sau: 

1. Chấp thuận chấp thuận kết quả thẩm tra, nghiệm thu các hạng mục, 

khối lượng hồ sơ đã hoàn thiện tại huyện Bình Gia do Ban Quản lý dự án Dự án 

chỉnh lý hồ sơ địa chính đề xuất tại Báo cáo số 527/BC-QLDACLHSĐC.  

 2. Giao Ban Quản lý dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính bàn giao các hồ sơ tài 

liệu nêu trên cho Ban Quản lý dự án VILG để đưa vào sử dụng, xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để các cơ quan, đơn vị biết triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BQLDA chỉnh lý HSĐC; 

- Các phòng, đơn vị: QLĐĐ, KHTC, 

VPĐKĐĐ, TT CNTT TN&MT;  

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bình Gia; 

- TT Dữ liệu và Thông tin đất đai; 

- TT Định giá đất và Kiểm định địa chính; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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