ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3730 /SNN&PTNT-KL
V/v phối hợp kiểm tra lại các loại đất
trước khi chuyển giao về địa phương
để quản lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9

năm 2020

Kính gửi: Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4930/STC-QLCS-GC
ngày 22/9/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị kiểm tra lại các loại đất trước khi
chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch
Thành. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành khẩn trương phối hợp với Văn
phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban chức năng của
UBND huyện Thạch Thành, UBND các xã, thị trấn có liên quan xác định rõ nguồn
gốc đất được giao quản lý theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp để làm
rõ sự sai lệch giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 761046 ngày 17/3/2014
tại xã Thành Vân (nay đã sát nhập vào thị trấn Vân Du) và số BS 761046 ngày
17/3/2014 tại xã Thành Tâm với Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 379/TLBĐ
được lập bởi Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa ngày 08/7/2020; nêu rõ lý do,
nguyên nhân của sự sai lệch và đề xuất hướng xử lý (theo ý kiến của Sở Tài chính tại
các Công văn số 4489/STC-QLCS-GC ngày 03/9/2020 và Công văn số 4930/STCQLCS-GC ngày 22/9/2020). Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở
Tài chính trước ngày 29/9/2020.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Sở Tài chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường (ph/hợp);
- UBND huyện Thạch Thành (ph/hợp);
- Lưu: VT, KL.
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