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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

      Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc nghiên cứu, rà soát dự thảo Nghị 

định quy định hệ thống thông tin đất đai với các Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 4 năm 2020, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2020 và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai ở mức độ 3, 4; 

Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, 

chỉnh sửa dự thảo Nghị định quy định hệ thống thông tin đất đai.  

Nhằm hoàn thiện Nghị định quy định hệ thống thông tin đất đai, Tổng cục 

Quản lý đất đai kính gửi Quý Sở dự thảo Nghị định quy định hệ thống thông tin 

đất đai để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận tại “Hội nghị hệ thống Văn 

phòng Đăng ký đất đai và Hệ thống thông tin đất đai” dự kiến tổ chức vào ngày 

24, 25 tháng 9 năm 2020. 

Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu, gửi ý kiến góp ý về Tổng cục Quản lý 

đất đai (qua Cục Đăng ký đất đai) trước ngày 24 tháng 9 năm 2020 để tổng hợp; 

bản số gửi qua địa chỉ Email: csdl_qldd@monre.gov.vn. 

(Dự thảo Nghị định gửi kèm theo công văn này) 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến (để b/c); 

- Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Phấn 
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