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Phú Yên, ngày      tháng 8  năm 2021 

     THÔNG BÁO 

Về việc triển khai đăng ký đo đạc trực tuyến  

trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường 

  

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo: 

1. Kể từ ngày 01/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên triển khai tiếp nhận đơn đăng ký trích đo địa 

chính thửa đất cho các đơn vị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân qua hình thức trực 

tuyến (online) trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa 

chỉ: http://sotnmt.phuyen.gov.vn/ tại Mục Đăng ký đo đạc trực tuyến; đồng thời 

sẽ công khai kết quả trích đo thửa đất lên Trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, Quý UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng 

rãi tới toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết nắm rõ quy trình hướng dẫn 

để dễ dàng thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

(Có quy trình hướng dẫn kèm theo) 

 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 
- UBND các Huyện, TX, TP; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Sở TNMT         ;                           (BĐT) 
- Các Phòng, Đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng ĐKĐĐ; 
- CN VPĐK các huyện, thị xã, thành phố; 
- Website Sở TNMT 
- Lưu: VT, VPĐKTrung. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Anh 
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