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HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-PTNMT 
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 

Bắc Sơn, ngày      tháng 3  năm 2022 

 

             Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hiêp hội doanh nghiệp. 
 

 Thực hiện Công văn số 394/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 03/3/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc 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;  

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 (TTHC) lĩnh vực đất 

đai, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, Hiệp 

hội doanh nghiệp 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 TTHC về đất đai 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 nếu là TTHC thuộc thẩm quyền 

của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan thực hiện là UBND huyện Bắc 

Sơn nếu là TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và chọn 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  hoặc truy cập vào trang 

thông tin điện tử huyện Bắc Sơn tại địa chỉ https://bacson.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. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết tài 

liệu hướng dẫn việc thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 

tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để công dân và doanh nghiệp biết và 

thực hiện. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện và đài truyền 

thanh của xã và đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của 

huyện, mạng xã hội (fanpage) của các cơ quan, đơn vị. 

3. Gửi kèm theo văn bản này tài liệu hướng dẫn việc thực hiện nộp hồ sơ 

TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, 

thị trấn, Hiệp hội doanh nghiệp tuyên truyền tới các cơ quan, doanh nghiệp, 

https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc
https://tnmt.langson.gov.vn/
https://bacson.langson.gov.vn/


 

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). 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn và hiệp 

hội doanh nghiệp huyện phối hợp triển khai nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các cơ quan, tổ chức, ban ngành trên toàn huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lộc Quang Hòa 
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