
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-VPĐKĐĐ 
V/v tuyên tuyền thực hiện nộp hồ sơ 

 trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong đăng ký 
thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;   

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao tính công 

khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 
Sở Tài nguyên và Môi trường về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sở Tài nguyên và 
Môi trường kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền sâu rộng tới các cơ quan, doanh nghiệp, 
toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tăng 

cường khai thác, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nộp hồ 
sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai như sau: 

1. Thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 khi có nhu 
cầu đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh tại địa 
chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc (sau đó chọn cơ 

quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường và lĩnh vực cần giải quyết hồ 
sơ), hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

địa chỉ: https://tnmt.langson.gov.vn , chọn mục “Dịch vụ công trực tuyến” để 
lựa chọn và thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường biên tập gửi kèm theo văn bản này tài 
liệu hướng dẫn việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 

3, mức độ 4 để các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền tới các cơ quan, doanh nghiệp, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân được biết và thực hiện (tài liệu cũng được 
đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

https://tnmt.langson.gov.vn/en/node/9754). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Sở, Ban, Ngành, 
UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phối hợp 

triển khai nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Chu Văn Thạch 
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