
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số   1424/STNMT-ĐKTK 
V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc Ban hành đơn giá dịch vụ công 

về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

 

Thực hiện Công văn số 2207/UBND-KTN, ngày 07/5/2020 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn 

giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông.  

Để bảo đảm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về đơn giá 

dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có 

liên quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện bản Dự thảo trước 

khi trình UBND tỉnh ban hành.  

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo). 

Văn bản góp ý kiến, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);                                                                                      

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTr, ĐKTK. 

              

 Bùi Thanh Hà 
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