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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường  
 
 

           Xem xét Báo cáo số 433/BC-STNMT ngày 15/8/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về cơ 
chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý dừng thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, 
tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 
bàn tỉnh. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất 
đai cho sản xuất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đảm bảo đồng bộ, 
phù hợp với quy định. 

 2. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường rút nội dung trình UBND tỉnh 
Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức công nhận diện tích đất ở đối 
với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 
26/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh, dự kiến trình tại kỳ họp 
UBND tỉnh tháng 9/2019 do nội dung quy định trên vẫn bảo đảm phù hợp với quy 
định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: TP, NN&PTNT, KH&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(NNT) 
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