
  
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 

Số: 357/STNMT-ĐKTK 
   V/v rà soát, báo cáo các vướng mắc và 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định, 

Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai năm 2013. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

                   

              Hà Tĩnh, ngày 13 tháng  02  năm 2019 

 
 

                              Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                              

Thực hiện Văn bản số 501/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/01/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, báo cáo về các vướng mắc, bất cập, 

các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông 

tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo về các vướng mắc, 

bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 theo biểu mẫu 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gửi kèm Văn bản và các biểu mẫu của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường).  

Văn bản tổng hợp báo cáo nội dung vướng mắc và đề xuất hướng sửa đổi 

các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

20/02/2019 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, thực hiện./. 

  
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Phòng TN&MT các huyện, 

  thị xã, thành phố; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách;  

- Lưu: VT, ĐKTK.   

   

   
 

     
 

       KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

      Nguyễn Hùng Mạnh 
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