
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-TNMT Bắc Yên, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự 
thảo Kế hoạch thực hiện cấp giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 

Nhà Văn hóa các bản, tiểu khu trên 
địa bàn huyện Bắc Yên 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn  UBND huyện ; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để triển khai hiệu quả Kết luận số 202 -KL/HU ngày 15/4/2021 của Ban 

Thường vụ huyện ủy; xác lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất 

(Nhà Văn hóa các bản, tiểu khu), giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp quản lý 

đối với đất đai. 

Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất cho Nhà Văn hóa các bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Bắc Yên . Ý kiến 

tham gia bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) 

chậm nhất ngày 04/6/2021. 

(có dự thảo Kế hoạch gửi kèm) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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