
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC YÊN 

  
 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v thực hiện thực thủ tục đăng ký 
biến động đất đai, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các 

đơn vị thuộc diện sắp xếp nhà, đất 
theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Yên, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 
 - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

 - Trung tâm Y tế huyện. 

     

Thực hiện Công văn số 815/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 26/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chỉ đạo công tác tăng cường quản lý Nhà nước 

về đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp nhà, 

đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ việc sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

huyện, Trung tâm Y tế huyện căn cứ Kế hoạch số 441/KH-STNMT ngày 

13/5/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch kê khai, đăng ký đất 

đai đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có biến động đất đai thuộc diện sắp 

nhập, giải thể theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, NGhị quyết số 19-NQ/TW trên 

địa bàn tỉnh Sơn La và Hướng dẫn số 155/HD-STNMT ngày 17/5/2019 của sở 

Tài nguyên và Môi trường về quy trình kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp 

theo Quyết định của UBND tỉnh khẩn trương, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đăng ký 

biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các phương án 

sắp xếp đã được UBND tỉnh phê duyệt và nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Sơn La để thực hiện theo quy định. 

 2. Báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện 

(qua phòng Tài nguyên và Môi trường)  định kỳ 01 quý/lần (vào ngày 19 của 

tháng cuối quý). 



 3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã giao tại mục 1 văn bản này. Tổng hợp báo cáo Sở 

Tài nguyên và Môi trường định kỳ 01 quý/lần (vào ngày 20 của tháng cuối quý). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT; TNMT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-04-14T09:27:59+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Lê Văn Kỳ<kylv.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-04-14T09:29:34+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-04-14T09:29:41+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




