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 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;  

- Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường;  
 

 Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-

UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định bắt đầu có hiệu lực kể 

từ ngày 15/10/2018). Để tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả quy định 

nêu trên,  Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

thị xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 34/2018/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn đến các cán bộ, đảng viên, 

nhân dân biết và thực hiện.  

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng 

mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở phối hợp 

với các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

Các địa phương có nhu cầu tập huấn về chính sách BT, HT, TĐC khi Nhà nước 

thu hồi đất thì  chủ động đăng ký lịch với Sở Tài nguyên và Môi trường (qua 

phòng Định giá đất và Bồi thường) để Sở cử cán bộ phối hợp cùng các địa 

phương thực hiện. 

3. Giao Văn phòng sở phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường đăng tải Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh lên trang Website của Sở, có địa chỉ 

Sotnmt.hatinh.gov.vn để thực hiện. 

Với nội dung nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm, nghiên cứu tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ sở;  

-Các phòng: Văn phòng sở, Thanh tra, 

ĐKTK, QH-GĐ thuộc Sở TNMT; 

- Lưu: VT, ĐGĐBT. 
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