
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STNMT-CNTT 
Về việc đăng ký trích đo thửa đất  

 

 

Tuyên Quang, ngày   tháng 03 năm 2021 

  

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 

Để phục vụ tổ chức, cá nhân thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai, với mục tiêu: Giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian, thuận tiện trong 

qua trình thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hệ thống tiếp nhận 

đơn đề nghị đo đạc qua Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html để tiếp nhận các thông 

tin đăng ký trích đo thửa đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị tại mục Kính gửi triển khai đến 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, tuyên truyền thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu trích đo địa chính thửa đất; chỉ 

đạo cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi có 

nhu cầu cần trích đo địa chính thửa đất và cách thức tiến hành đăng ký. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và 

Môi trường (qua đồng chí Nguyễn Hương Hà, viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường SĐT: 0986 198 996 

để được hướng dẫn cụ thể). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các đơn vị tại mục Kính gửi 

quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh                    (báo cáo) 

- chủ tịch UBND tỉnh 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lãnh đạo sở; 

- Trung tâm KTTNMT; 

- Văn phòng đăng ký đất đai 

- Phòng TN&MT huyện thành phố; 

- Lưu: VT, CNTT (Hà 155).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Phạm Đình Tứ 
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