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V/v đăng tải dự thảo Quy chế phối hợp trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh 

          Đăk Nông, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

          

                     Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 

                                       

Thực hiện Công văn số: 2207/UBND - KTN, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của UBND tỉnh Đăk Nông về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong 

đó UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng dự thảo Quyết định 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. 

Hiện tại, Sở đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định 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 gửi lấy ý kiến 

các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

  (Có dự thảo Quyết định 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 đính kèm) 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, xem xét đăng tải toàn văn Dự thảo trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân 

được biết và góp ý./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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