
              UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 3237/STNMT-TTr 

V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện  

Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý 

sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2018  

 

 

Kính gửi:     Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, 

Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, 

thành phố Hà Tĩnh. 

 

Ngày 31/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 

2089/STNMT-TTr  gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất giai đoạn 

đến 2020 (kèm Đề cương báo cáo). Tính đến ngày 05/11/2018, có 04 đơn vị đã có 

báo cáo gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Can Lộc, Hương sơn, Lộc Hà, 

thị xã Hồng Lĩnh; các đơn vị chưa có báo cáo, gồm: Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi 

Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà 

Tĩnh.            

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh 

đúng thời hạn theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên 

trên khẩn trương có báo cáo gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

10/11/2018. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện ./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để biết);   

- Giám đốc; 

- Thanh tra; 

- Lưu VT, HS. 

Gửi: Bản giấy và Điện tử. 
 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

            (đã ký)            

 

 

                Hồ Huy Thành 
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