
         ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TỈNH ĐẮK LẮK             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Số:              /TB-UBND       Đắk Lắk, ngày         tháng        năm 2020 
         

    

             THÔNG BÁO 

Về việc phân công soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh 

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 147/BC- 

STNMT ngày 11/5/2020 về việc đánh giá việc thực hiện Quyết định số 11/2018, 

ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 441/STP- XD&KTVB ngày 

08/5/2020 của Sở Tư pháp về việc có ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh thông báo về việc 

phân công soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tên Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp 

giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan thuế và các cơ quan, 

đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng đăng 

ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Thay thế Quyết định số 11/2018/QĐ 

– UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh). 

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 

với Sở Tư Pháp, các sở, ngành liên quan xây dựng nội dung dự thảo quyết định nêu 

trên, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự, quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

3. Thời hạn trình: Quí IV/2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, 

ngành liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

     Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH 
     - Như trên;                             
    - CT, PCT UBND tỉnh                                                                 
    - Các Sở: NNPTNT, TP, TTTT; 

    - Văn phòng UBND tỉnh 

      + CVP, PCVP ( Đ/c Dũng ); 

      + Các phòng: KT, NC; 

    - Lưu VT, NNMT(V-09b).                            

        Phạm Ngọc Nghị 
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