
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:             /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                    

Thanh Hoá, ngày         tháng       năm 2021 

V/v giao rà soát, đánh giá tình hình 

và khả năng cân đối, bố trí vốn thực 

hiện công tác đo đạc bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa 

bàn trên địa bàn các xã thuộc huyện 

Hậu Lộc năm 2021.  

 
   Kính gửi:  

     - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

     - Sở Tài chính; 

     - UBND huyện Hậu Lộc. 
               

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 428/UBND-TNMT ngày 18/3/2021 

của UBND huyện Hậu Lộc và Công văn số 2484/STNMT-ĐĐBĐ ngày 

08/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ trương thực hiện đo đạc 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Hậu Lộc. 

 Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

 Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Hậu Lộc rà soát, đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đo đạc 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập 

hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với 2 xã: Triệu Lộc, Thuần 

Lộc và thị trấn Hậu Lộc theo chỉ đạo, chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 3931/UBND-NN ngày 31/3/2020; đồng thời, cung cấp hồ sơ liên 

quan và khẳng định khả năng cân đối, bố trí vốn tiếp tục thực hiện công tác đo 

đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Hậu 

Lộc; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);  

- Lưu: VT, NN. 
       (MC161.04.21) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Cao Thanh Tùng 
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