
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:        /STNMT-VPĐKĐĐ 

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp phối hợp trong 

hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;  
- Cục Thuế tỉnh; 

- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;  
- UBND các huyện, Thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, Thành phố. 
 

Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-

BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây 

dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn 

phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có dự thảo Quyết định kèm 

theo). 
 

Để dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của 

Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được hoàn thiện, tuân 

thủ đúng theo quy định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Tài nguyên 

và Môi trường đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố đóng góp 

ý kiến đối với bản dự thảo Quyết định nói trên.  

Các ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 26 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng. Bản 

điện tử (file word) gửi qua hòm thư:  tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn. 
 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan để Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 
- TT thông tin, VP UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- TT QT&DL (để đăng tải); 
- Lưu: VT, VP ĐKĐĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 
 
Vũ Ngọc Lưu 
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