
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

  
Số:         /UBND-VHTT 

V/v chỉ đạo việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các 

nhà văn hóa thôn, khu phố; các 

sân thể thao xã trên địa bàn  

quản lý (đôn đốc lần 2) 
 

 

 

Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Thông báo số 981/TB-HĐND ngày 30/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình, kết 

quả thực hiện một số tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2016-2020; Công văn số 449/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 15/4/2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, xây 

dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các 

cấp;  

Ngày 21/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 572/UBND-

VHTT về tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai 

thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp1. Để hoàn thành các mục tiêu đã 

được chỉ ra tại Thông báo số 981/TB-HĐND ngày 30/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, UBND huyện Đình Lập yêu cầu các xã, thị trấn triển khai các nội 

dung: 

1. Khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các nhà văn hóa thôn, khu phố, sân thể thao xã, cụ thể: 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa 

thôn, khu phố, sân thể thao xã không có tranh chấp, đủ điều kiện được cấp, hoàn 

thành trong năm 2022; 

- Đối với các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã còn có tranh chấp, chưa đủ 

điều kiện được cấp cần khắc phục, giải quyết; hoàn thành cấp GCNQSDĐ xong 

trước tháng 6/2023.  

2. Rà soát, báo cáo kết quả các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã đã được 

cấp GCNQSDĐ theo biểu đính kèm, gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) trước ngày 03/6/2022 để tổng hợp.  

 

                                           
1 Theo yêu cầu của văn bản, có 5/12 đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện gồm: thị trấn Đình Lập, Đồng 

Thắng, Lâm Ca, Bắc Xa, Cường Lợi. 
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UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai; Yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện 

việc cấp GCNQSDĐ trước ngày 30 hàng tháng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; (t/h) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: VHTT; TCKH; KTHT, 

TNMT (phối hợp);                                                                                      

- Lưu: VT.                                                                                                   

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 

 

 



Tên đơn vị  

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (GCNQSDĐ) 

(Số liệu tính đến 31/5/2022) 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHTT ngày      /5/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT ĐƠN VỊ 

THIẾT CHẾ XÃ, THỊ TRẤN THIẾT CHẾ THÔN, KHU PHỐ PHỐ 

Ghi 

chú 
NVH xã, thị 

trấn đã có 

GCNQSDĐ 

Sân thể thao xã, 

thị trấn đã có 

GCNQSDĐ 

TS Thôn, khu 

phố 

NVH thôn, khu 

phố đã có 

GCNQSDĐ 

Sân thể thao thôn, khu 

phố đã có GCNQSDĐ 

(đối với các thôn, khu phố 

có sân thể thao tách rời 

khỏi nhà văn hóa thôn, 

khu phố) 

1        

 Tổng:       

 

               ………., Ngày      tháng  5 năm 2022 

          XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

Lưu ý: Ghi cụ thể có hoặc không có giấy CNQSDĐ; nếu có, ghi cụ thể số GCNQSDĐ, ngày tháng năm cấp. 
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