
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THUỶ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT Cẩm Thuỷ, ngày        tháng 9 năm 2022 

Về việc triển khai Quyết định số 

2974/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá Quyết định về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cẩm Thủy; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Ngày 31/8/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-

UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Để việc thu phí, lệ phí được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy định. Chủ 

tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; Giám đốc 

Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Cẩm Thủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tùy 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung và tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường đến đông đảo cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị và 

quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.  

 (Gửi kèm theo Công văn này có bản sao Quyết định số 2974/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Website huyện; 

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lực 
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