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Kính gửi:  
            - UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lào Cai; 

      - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 
      - Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã. 

 
Thực hiện Quyết định số 4590/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc Ban hành đơn giá dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
theo nhu cầu của người yêu cầu cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 4590/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và kịp thời cung cấp dịch vụ giải quyết thủ 

tục hành chính về đất đai theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể như 

sau: 

1. Văn Phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh: 

- Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai các huyện, thị xã phân công cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch 

vụ theo yêu cầu; Xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ đảm bảo về thời 

gian, phối hợp, phân công giải quyết; Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, mẫu đơn, biểu 

mẫu và các điều kiện khác đáp ứng nhu cầu, phục vụ dịch vụ cho tổ chức, công 

dân theo bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt; niêm yết công 

khai đơn giá, hình thức, kết quả cung cấp các dịch vụ giải quyết thủ tục hành 

chính về đất đai theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử 

của Tỉnh, của Sở, Tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương. Phối 

hợp với các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức và nhân dân được 

biết. 

- Thời gian thực hiện cung cấp các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính 

về đất đai theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân: Từ ngày 10/02/2022 (các ngày 

làm việc hành chính trong tuần).  

- Địa điểm: 

 + Thành phố Lào Cai tiếp nhận hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lào Cai. 



 + Các huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND các huyện, thị xã. 

- Đối tượng sử dụng dịch vụ theo yêu cầu: Các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu. 

- Đơn giá cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu thực hiện tại Quyết định số 

4590/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về việc cung cấp các dịch vụ giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Đồng thời đăng tin, thông báo trên 

cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” 

của UBND các huyện, thị xã, thành phố và tại các xã, phường, thị trấn.  

3. Đề nghị Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai quan tâm phối 

hợp bố trí vị trí, quầy làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với lĩnh 

vực cung cấp các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu của 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.   
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 
 
 

Nơi nhận:                                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh(B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố(P/h); 
- TTPV Hành chính công tỉnh;(P/h); 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai(P/h); 
- Cổng thông tin điện tử;                                                               
- Thanh tra Sở; Chi cục QLĐĐ;                                                  Nguyễn Thị Vi Huế  
- Lưu: VT, VPĐK.            
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