ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2396 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v khắc phục những tồn tại
Dự án 920 tại xã Hàm Thắng
và Hàm Trí

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện.
- Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc;
- UBND xã Hàm Thắng và Hàm Trí.
Thực hiện Thông báo số 20/TB-TĐBHĐND ngày 28/8/2018 của Tổ Đại biểu
HĐND tỉnh Bình Thuận, đơn vị Hàm Thuận Bắc về kết quả giám sát tình hình triển
khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cở sở dữ liệu quản lý đất
đai tại xã Hàm Thắng và Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận
Bắc rà soát, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện kiện toàn lại Tổ hướng dẫn
đăng ký đất đai xã Hàm Thắng và Hàm Trí và xây dựng kế hoạch thực hiện theo Điều
25, Quyết định 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.
2. Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
UBND xã Hàm Trí, Hàm Thắng triển khai thực hiện việc kê khai, đăng ký đất đai,
xác nhận các nội dung vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn
tồn đọng tại xã. Đồng thời kiểm tra, rà soát và làm rõ hồ sơ chưa đủ điều kiện, không
đủ điều kiện cấp giấy, hồ sơ đề nghị cấp mới chuyển sang cấp đổi….
3. UBND xã Hàm Trí và Hàm Thắng:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất trong việc phối
hợp xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, cung cấp giấy tờ liên quan trong quá trình
đo đạc, chỉnh lý đo đạc và thực hiện đầy đủ việc đăng ký đất đai.
- Tổ đăng ký đất đai xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công việc
còn lại của Dự án tổng thể 920 trên địa bàn xã, trình Chủ tịch UBND huyện phê
duyệt làm cơ sở thực hiện theo điểm b, Điều 25, Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND
ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh.
Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện và Chủ tịch UBND xã Hàm Thắng và Hàm Trí thực
hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị HTB;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Thạch);
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện
Hàm Thuận Bắc
- Đ/c Lê Bá Thanh- UVTV Huyện ủy;
Email:
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Hoàng- UVTV Huyện ủy;
hamthuanbac@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện Hàm
- Đảng ủy xã Hàm Thắng, Hàm Trí;
Thuận Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu VT, KT.
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