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Kính gửi:  

- Phòng Thanh tra; 

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; 

- Văn phòng Đăng ký Đất đai; 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất; 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1023/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/3/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

các thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Chi cục Quản lý Đất đai đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở góp ý dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. Công văn góp ý gửi về Chi cục Quản lý Đất đai trước ngày 12/3/2021 để 

tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở, bản số gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử 

(khanhsotainguyen2012@gmail.com hoặc phkhanh@soctrang.gov.vn); trường 

hợp đến hết ngày 12/3/2021 mà Chi cục chưa nhận được văn bản góp ý thì xem 

như thống nhất nội dung dự thảo. 

(Đính kèm dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) 

Để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

kịp thời gian quy định, rất mong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở quan tâm phối 

hợp./. 

 

       
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- PQHKHSDĐ; 

- PGĐ&GPMB; 

- Lưu PHCTH.                                          
  

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung các thông tư quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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