UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2623 /KH-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo
đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và công tác kiểm tra
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-BTP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra công
tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Quyết
định số 1717/QĐ-BTP ngày 7/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập
Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu;
Công văn số 4081/BTP-ĐKGDBĐ ngày 04/11/2020 của Bộ Tư pháp về việc
thông báo thời gian kiểm tra liên ngành tại tỉnh Lai Châu.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn
kiểm tra như sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ngày 18/11/2020 (Thứ Tư)
a) Buổi sáng:
- 10h -11h30: Đón Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký
biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại khách sạn
Hoàng Nhâm
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các
phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Tư pháp.
- 11h30: Mời Đoàn kiểm tra ăn trưa.
Thành phần: Như thành phần đón đoàn.
b) Buổi chiều:
- 15h00: Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và
môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
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+ Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của các Sở: Tư pháp, Tài nguyên
và Môi trường;
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
c) Buổi tối:
- 19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng Hương Quê.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Lãnh đạo các Sở: Tư pháp và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn
liên quan thuộc Sở Tư pháp;
+ Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký
đất đai tỉnh.
2. Ngày 19/11/2020 (Thứ Năm)
a) Buổi sáng:
- 6h30: Đoàn ăn sáng.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp và Văn phòng Sở.
- 8h00: Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền
sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất kiểm tra thực tế công tác đăng ký biện pháp
bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Địa điểm: Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp ;
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh;
+ Lãnh đạo và cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường.
Kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm tra ăn trưa tại huyện Tam Đường.
b) Buổi trưa:
- 11h00: Đón Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại khách sạn
Hoàng Nhâm.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
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+ Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên
môn liên quan thuộc Sở Tư pháp.
- 11h30: Đoàn kiểm tra ăn trưa.
Thành phần: Như thành phần đón đoàn.
c) Buổi chiều:
* Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm tra,
xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
14h00: Đoàn kiểm tra làm việc với các sở, ngành liên quan về công tác
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Đại diện lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan
thuộc các Sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Xây dựng.
* Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất:
- 14h00: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác đăng ký biện pháp
bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Đại diện lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan các
Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
+ Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai.
d) Buổi tối:
- 18h30: Đón Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành
tại khách sạn Hoàng Nhâm.
Thành phần:
+ Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Cục
trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
+ Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp.
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- 19h00: Đoàn kiểm tra ăn tối tại Nhà hàng Hoa Ban Trắng.
Thành phần: Như thành phần đón Đoàn.
3. Ngày 20/11/2020 (thứ Sáu)
a) Buổi sáng:
- 6h30: Đoàn ăn sáng
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Lãnh đạo Sở Tư pháp và Văn phòng Sở Tư pháp.
- 8h00 đến 11h30: Đoàn kiểm tra làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về
công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất và công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật.
Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra;
+ Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu; Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lai Châu; Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu;
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu;
Ngân hàng Cổ phần Thương mại Liên Việt chi nhánh Lai Châu;
+ Đại diện lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Nguyễn Huệ.
+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và
Môi trường;
+ Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan của các Sở: Tư pháp;
Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Xây dựng;
+ Đại diện lãnh đạo của 03 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tỉnh.
+ Đại diện chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;
b) Buổi trưa:
- 11h30: Đoàn ăn cơm trưa tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
Thành phần:
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+ Đoàn kiểm tra;
+ Mời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng
UBND tỉnh.
+ Sở Tư pháp: Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan.
c) Buổi chiều
- 13h30: Tiễn Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Đoàn kiểm tra về
Hà Nội.
Thành phần: Lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Sở Tư
pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung
báo cáo và các tài liệu khác để làm việc với Đoàn kiểm tra.
Chủ trì làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
để đảm bảo các điều kiện đón, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.
2. Văn phòng UBND tỉnh
Bố trí phòng họp và phối hợp với Sở Tư pháp các điều kiện để đảm bảo
các điều kiện đón, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Chuẩn bị các nội dung báo cáo, giải trình và các tài liệu liên quan theo
yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
4. Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng
Chuẩn bị các nội dung báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Lai Châu và các tổ chức
tín dụng
Cử lãnh đạo tham gia các nội dung làm việc của Đoàn theo thành phần
như mục II của Kế hoạch này;
Chuẩn bị các nội dung có liên quan để trao đổi, thảo luận với Đoàn kiểm
tra trong các buổi làm việc.
6. Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
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Cử lãnh đạo tham dự các buổi làm việc theo thành phần tại Mục I của Kế
hoạch này; chuẩn bị các nội dung có liên quan để trao đổi, thảo luận với Đoàn
kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch đón tiếp và làm việc với các Đoàn công tác liên
ngành thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật và Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Lê Thị
Na - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, SĐT: 0978.719.098.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời./.
Nơi nhận:
- Đoàn công tác của Bộ Tư pháp;
- CT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lai Châu; Chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam
Đường.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu;
- Các tổ chức tín dụng chi nhánh tại Lai Châu:
Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng thương
mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân
hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
Ngân hàng Cổ phần thương mại Liên Việt;
- Quỹ tín dụng nhân dân Nguyễn Huệ;
- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, Th3, Th7.

Phạm Hồng Thái

