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BẢN CAM KẾT  

Về kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất (lần 1) 

 

 

Tên tôi là: Cầm Văn Nhất 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Đơn vị công tác: Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Thực hiện Công văn số:     /UBND-TNMT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Mai Sơn về việc ký cam kết đối với kết quả rà soát hiện trạng sử 

dụng đất. 

Tôi xin cam kết về kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất với Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Mai Sơn các nội dung như sau:  

1. Ủy ban nhân dân xã Mường Chanh đã tổ chức thực hiện rà soát hiện trạng sử 

dụng đất dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản, khu vực trung tâm xã 

theo chỉ đạo của UBND huyện Mai Sơn tại Công văn số 1497/UBND-TNMT ngày 01 

tháng 5 năm 2022 về việc rà soát hiện trạng sử dụng đất, thực hiện thủ tục hành chính 

về đất đai trên cơ sở toàn bộ hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ xử lý vi 

phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng được cập nhật đến hết ngày 30/6/2022. 

2. Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã Mường Chanh theo 

Báo cáo số 50 /BC-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Mường Chanh; 

Hồ sơ lưu trữ phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Chanh cam kết và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn về tính đầy đủ và chính xác của kết quả rà 

soát.  

Các nội dung tại Bản cam kết này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp 

loại năm 2022 của UBND xã/thị trấn ……  và Chủ tịch UBND xã/thị trấn …. ./. 

Bản cam kết được lập thành 02 bản (01 bản lưu tại UBND xã/thị trấn …..; 01 

bản lưu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường)./. 

 Mai Sơn, ngày 08 tháng 9  năm 2022 

NGƯỜI CAM KẾT 

 

 

 

 

                                                                           Cầm Văn Nhất 
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