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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo việc hoàn thiện hồ sơ đăng
ký quyền sử dụng đất

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công;
Qua thực tế đối chiếu, rà soát tình hình quản lý nhà đất các đơn vị trực
thuộc, vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thiện các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng
nhận Quyền sử dụng đất, do vậy đến thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện lập hồ sơ
xác định giá trị Quyền sử dụng đất.
Nhằm có được thông tin chính xác về quyền sử dụng đất, kịp thời hỗ trợ các
đơn vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đúng theo quy định. Sở GDĐT
yêu cầu các đơn vị báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn
chỉnh hồ sơ, thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
(Yêu cầu báo cáo chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
Báo cáo gửi bằng văn bản về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài chính), đồng
thời gửi File qua địa chỉ email phongkhtc@angiang.edu.vn trước ngày 21/11/2020.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này, trong
quá trình thực hiện, có vấn đề chưa rõ, liên hệ Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch – Tài
chính, điện thoại 02963.857796, gặp đ/c Hiện) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.
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