
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /STNMT-QLTNĐ 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 728/UBND-KTTH ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung quy định của Luật Đất đai năm 2013, 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang gửi đến 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xin ý kiến tham gia đóng góp 

bằng văn bản về nội dung dự thảo Quyết định (có dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh kèm theo). 

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

26/6/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các các sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở TNMT; 

- Lưu: VT, Vnptioffice. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thế Mạnh 
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