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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Trang 

22-9-2022 Quyết ñịnh số 45/2022/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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22-9-2022 Quyết ñịnh số 46/2022/Qð-UBND bổ sung ñơn giá ñất rừng 
phòng hộ vào Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp 
dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05 

23-9-2022 Quyết ñịnh số 47/2022/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về quản 
lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý 
rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang 
quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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02 CÔNG BÁO/Số 45/Ngày 03-10-2022

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 
 
       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ            ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
                Số: 45/2022/Qð-UBND                    Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2022   

                           
 

QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về 

tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

310/TTr-STNMT-QLðð ngày 28 tháng 6 năm 2022, Công văn số 2370/STNMT-QLðð 

ngày 14 tháng 7 năm 2022 và Công văn số 3031/STNMT-QLðð ngày 29 tháng 8 năm 2022 
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về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh bổ sung Quy ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở và 

ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

49/2021/Qð-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

    ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 

49/2021/Qð-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Cụ thể: 

Bổ sung Khoản 7 và 8 ðiều 7 như sau: 

           “7. Trường hợp người sử dụng ñất có nhu cầu tách một phần thửa ñất ở ñể hợp 

vào thửa ñất ở liền kề, sau khi hợp thửa diện tích ñất ở của thửa ñất mới không ñảm bảo 

theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 25/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thì ñược phép tách thửa kết hợp với việc hợp thửa. 

 Thửa ñất còn lại sau khi tách thửa phải ñảm bảo diện tích và kích thước cạnh 

theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

8. ðược phép tách thửa ñất không ñảm bảo diện tích tối thiểu, kích thước cạnh 

theo quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 6 của Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 

25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ñồng thời với việc chuyển quyền sử dụng ñất 

cho nhà ñầu tư thực hiện thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng ñất ñể thực hiện 

Dự án ñầu tư theo chủ trương ñầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ 

chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 
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ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2022./. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 46/2022/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Bổ sung ñơn giá ñất rừng phòng hộ vào Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh  
Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành  
kèm theo Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng giá 

ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 1351/Qð-BTNMT 

ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ñính chính Thông 

tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng giá 

ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

464/TTr-STNMT-QLðð ngày 08 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ sung ñơn giá ñất rừng phòng hộ vào Bảng giá ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 
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1. Bổ sung ñiểm ñ vào khoản 1 ðiều 3 như sau: 

“ñ) ðất rừng phòng hộ” 

2. Bổ sung khoản 5 vào ðiều 9 như sau: 

“5. Giá ñất rừng phòng hộ 

                                                                                           ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT Phân vùng Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 ðồng bằng 5.200 4.500 4.100 

2 Trung du 4.500 3.800 3.400 

3 Miền núi 3.800 3.300 2.700 

”. 

ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, hộ 
gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2022./. 

 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 47/2022/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi  
của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một  
thành viên Lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã  

ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2014/Nð-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ 

về sắp xếp, ñổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của công ty nông, 
lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

Theo ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 328/TTr-STNMT-QLðð 
ngày 06 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý, sử dụng ñất 
lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã 
ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành  
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết 

ñịnh số 41/2020/Qð-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý 
rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và ñất lâm 
nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, 
hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 

Về quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý  
rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp  

và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý 
 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 47/2022/QÐ-UBND ngày 23/9/2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các 
Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp 
và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý (kể cả ñất lâm nghiệp ñã 
nhận bàn giao từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 
một thành viên Lâm nghiệp trước thời ñiểm ban hành Quyết ñịnh số 41/2020/Qð-UBND 
ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các 
tổ chức và cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng quản lý, sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp sau 
khi thu hồi. 

2. Các hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu sử dụng ñất lâm nghiệp, ñược giao ñất, cho 
thuê ñất lâm nghiệp thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy ñịnh. 

 ðiều 3. Nguyên tắc ưu tiên trong quản lý và sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi 
thu hồi  

1. Xây dựng các công trình công cộng. 

2. Tạo quỹ ñất dự phòng phục vụ bồi thường khi nhà nước thu hồi ñất ñể xây dựng 
các công trình công cộng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.  
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3. Giao ñất không thu tiền sử dụng ñất ñối với ñồng bào dân tộc thiểu số, hộ 
gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở ñịa phương không có ñất hoặc 
thiếu ñất sản xuất. 

4. Cho thuê ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất ñể sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp. 

5. Diện tích ñất giao không thu tiền sử dụng ñất cho hộ gia ñình, cá nhân theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều này không ñược vượt quá hạn mức giao ñất nông nghiệp 
theo quy ñịnh tại ðiều 129 Luật ðất ñai. Diện tích vượt hạn mức theo quy ñịnh phải 
chuyển sang thuê ñất. 

Chương II 

THU HỒI ðẤT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ðẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG LÂM TRƯỜNG 

ðiều 4.  ðo ñạc,  lập bản ñồ, hồ sơ ranh giới ñất có nguồn gốc từ nông 
lâm trường 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt ñộng ño ñạc, lập 
bản ñồ, hồ sơ ranh giới ñất có nguồn gốc từ nông lâm trường ñối với diện tích giữ lại và 
diện tích thu hồi ñể bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh trong việc tổ chức ño ñạc xác ñịnh cụ thể ñối với diện tích giữ lại và diện tích thu 
hồi bàn giao cho ñịa phương theo Khoản 1, ðiều này. 

3. Căn cứ phương án quản lý, sử dụng ñất tổng thể ñã ñược phê duyệt, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức ño ñạc, ñăng ký ñất ñai, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, lập hồ sơ ñịa chính ñối với ñất có nguồn gốc từ nông lâm trường sau 
khi Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận.  

ðiều 5. Thu hồi quỹ ñất của các Ban quản lý rừng, Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên lâm nghiệp bàn giao cho ñịa phương 

1. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Lâm nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát quỹ ñất ñề nghị thu hồi và thực hiện việc 
thanh lý rừng (nếu có) theo ñúng quy ñịnh hiện hành, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên 
và Môi trường ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giao ñất cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã quản lý. 
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Thành phần hồ sơ gồm: 

 a) Tờ trình của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp. 

 b) Bản ñồ ñịa chính (ranh giới) khu ñất. 

 c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với ñất (nếu có). 

 d) Văn bản liên quan ñến việc thực hiện xong việc thanh lý rừng (nếu có). 

 ñ) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan ñến việc sử dụng 
ñất (nếu có). 

2. Trong thời gian không quá 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn và các cơ quan, ñơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh thu hồi ñất và giao ñất cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

ðiều 6. Lập và phê duyệt phương án quản lý, sử dụng ñất tổng thể 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong việc xây dựng phương án quản lý, sử dụng ñất tổng thể ñối với quỹ ñất lâm nghiệp 
bàn giao cho ñịa phương và quỹ ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh phương án quản lý, sử dụng ñất. 

b) Dự thảo Phương án quản lý, sử dụng ñất. 

c) Bản ñồ tổng thể kèm theo phương án quản lý, sử dụng ñất. 

2. Nội dung phương án quản lý, sử dụng phải phù hợp với thực tế quản lý, sử 
dụng ñất của ñịa phương và ñảm bảo các nguyên tắc sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; 

b) Phù hợp với quy ñịnh của pháp luật ñất ñai về phân loại ñất, ñối tượng sử dụng 
ñất, hình thức sử dụng ñất, thời hạn sử dụng ñất, hạn mức sử dụng ñất, ñiều kiện ñể công 
nhận quyền sử dụng ñất; 

c) Giải quyết nhu cầu sử dụng ñất cho các ñối tượng ưu tiên theo quy ñịnh 
tại ðiều 3 Quy ñịnh này; 
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d) Việc giao ñất, cho thuê ñất, công nhận quyền sử dụng ñất ñược thực hiện công 
khai, dân chủ, khách quan, trung thực, bình ñẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người liên quan. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh các nội dung của phương án sử dụng 
ñất tổng thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

ðiều 7. Lập và phê duyệt phương án quản lý, sử dụng ñất chi tiết 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ phương án quản lý, sử dụng ñất tổng thể 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñể giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
phối hợp các cơ quan, ñơn vị cấp huyện khác có chức năng nhiệm vụ liên quan ñến 
lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp, Lao ñộng Thương binh xã hội, 
Hạ tầng ñô thị, Tài chính kế hoạch… xây dựng phương án quản lý, sử dụng ñất chi tiết 
gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt phương án quản lý, sử dụng ñất.  

Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình ñề nghị phê duyệt phương án quản lý, sử dụng ñất. 

b) Dự thảo Phương án quản lý, sử dụng ñất. 

c) Bản ñồ chi tiết phân lô kèm theo phương án quản lý, sử dụng ñất. 

2. Trong thời gian không quá 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
phương án của Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất và các cơ quan, ñơn vị cấp huyện 
khác có chức năng nhiệm vụ liên quan ñến lĩnh vực: Nông nghiệp, Lao ñộng Thương binh 
xã hội, Hạ tầng ñô thị, Tài chính kế hoạch… ñể kiểm tra, rà soát, thẩm ñịnh. 

3. Căn cứ phương án ñã ñược thống nhất tại Khoản 2 ðiều này, trong thời gian 
không quá 05 (Năm) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có 
trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thực hiện thông báo và 
niêm yết công khai tại trụ sở, thôn, tổ dân phố, ñiểm sinh hoạt cộng ñồng trong thời gian 
15 (Mười lăm) ngày ñể lấy ý kiến của người dân. 

4. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, ñơn vị cấp huyện có liên quan hoàn thiện phương 
án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ñể phê duyệt phương án. 

5. Sau khi phương án sử dụng ñất chi tiết ñược phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi có ñất thực hiện niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã và tại trụ sở, thôn, 
tổ dân phố, ñiểm sinh hoạt cộng ñồng về quỹ ñất tại phương án này ñể người dân biết và 
thực hiện ñăng ký theo nhu cầu.                            
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Chương III 

QUY ðỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT  

ðỐI VỚI QUỸ ðẤT LÂM NGHIỆP  

ðiều 8. Thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh giao ñất, cho thuê ñất lâm nghiệp 

ðể ñảm bảo giao ñất, cho thuê ñất theo ñúng quy ñịnh, ñúng ñối tượng, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh. Thành phần Hội ñồng 

gồm ñại diện Lãnh ñạo UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội ñồng; ñại diện Lãnh ñạo các 

cơ quan, ñơn vị cấp huyện khác có chức năng nhiệm vụ liên quan ñến lĩnh vực: 

Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp, Lao ñộng Thương binh xã hội, Hạ tầng ñô thị, 

Tài chính kế hoạch, các cơ quan, ñơn vị liên quan và Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có ñất là ủy viên Hội ñồng. 

ðiều 9. Lựa chọn và phê duyệt ñối tượng giao ñất, cho thuê ñất 

1. Căn cứ vào quy ñịnh này trên cơ sở ñề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 

ðơn ñăng ký nhu cầu xin giao ñất, thuê ñất của các hộ gia ñình, cá nhân. Hội ñồng thẩm 

ñịnh có trách nhiệm họp, kiểm tra, rà soát ñể lựa chọn ñối tượng giao ñất, thuê ñất theo 

thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Hộ gia ñình, cá nhân là ñồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp ở ñịa phương không có ñất hoặc thiếu ñất sản xuất ñược Nhà nước giao ñất 

không thu tiền sử dụng ñất trong hạn mức quy ñịnh tại ðiều 129 của Luật ðất ñai 2013. 

b) Hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở ñịa phương không có ñất 

hoặc thiếu ñất sản xuất ñược Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất trong hạn 

mức quy ñịnh tại ðiều 129 của Luật ðất ñai 2013.  

c) Các ñối tượng còn lại và ñối tượng nêu tại ñiểm a và ñiểm b, khoản 1 ðiều 
này nếu vượt hạn mức giao ñất thì áp dụng hình thức thuê ñất. Trong trường hợp có 
nhiều ñối tượng cùng có nhu cầu thuê ñất tại cùng một thửa ñất thì Hội ñồng xem 
xét nhu cầu sử dụng ñất cụ thể của từng hộ gia ñình, cá nhân ñể lựa chọn ñảm bảo 
công bằng, minh bạch.  

2. Căn cứ vào nội dung ñã ñược thống nhất, trong thời gian không quá 05 
(Năm) ngày làm việc, Chủ tịch Hội ñồng có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ñể phê duyệt thống nhất ñối tượng ñược giao ñất, thuê ñất. Trong thời hạn 
không quá 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược Tờ trình ñề nghị của 
Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và có văn bản 
phê duyệt. 



14 CÔNG BÁO/Số 45/Ngày 03-10-2022

 

3. Việc lựa chọn ñối tượng giao ñất, cho thuê ñất ñược thực hiện theo quy ñịnh 
pháp luật. 

ðiều 10. Thực hiện việc giao ñất, cho thuê ñất 

 1. Sau khi nhận ñược văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh có nhiệm vụ gửi văn bản Thông báo ñến Ủy ban nhân dân 
cấp xã ñể thông báo ñến các hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất, cho thuê ñất biết ñể thực 
hiện các thủ tục theo ñúng pháp luật. Thông báo phải nêu rõ thời gian và các giấy tờ có 
liên quan ñể thực hiện việc giao ñất, thuê ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

 2. Trong thời gian không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Thông báo, các 
hộ gia ñình, cá nhân ñược thống nhất hình thức giao ñất, cho thuê ñất không thông qua 
ñấu giá quyền sử dụng ñất, liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm 
Hành chính công cấp huyện ñể hướng dẫn trình tự thủ tục giao ñất, cho thuê ñất theo 
ñúng quy ñịnh.  

Sau thời gian này nếu hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất, cho thuê ñất không 
thực hiện (trừ trường hợp có lý do chính ñáng) thì Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh trình 
Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hủy bỏ kết quả và bổ sung trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt ñối với hộ gia ñình, cá nhân theo thứ tự ưu tiên tiếp theo. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ giao ñất, 
cho thuê ñất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, công 
nhận quyền sử dụng ñất cho người ñang sử dụng theo phương án sử dụng ñất ñã ñược 
phê duyệt; ký hợp ñồng cho thuê ñất ñối với trường hợp thuê ñất; phối hợp chỉnh lý 
bản ñồ ñịa chính (nếu có) ñể cấp Giấy chứng nhận, bàn giao ñất trên thực ñịa và cập 
nhật hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo các nội dung sau: 

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức ño ñạc xác ñịnh 
cụ thể ñối với diện tích giữ lại và diện tích thu hồi bàn giao cho ñịa phương theo ñề án 
hoặc phương án sắp xếp, ñổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp, phương án 
sử dụng ñất của công ty nông, lâm nghiệp ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt. 



CÔNG BÁO/Số 45/Ngày 03-10-2022 15

 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, ñơn vị 

có liên quan kiểm tra, rà soát quỹ ñất lâm nghiệp bàn giao cho ñịa phương ñể tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi ñất và giao ñất cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

c) Thẩm ñịnh các nội dung của phương án sử dụng ñất tổng thể do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

d) Xây dựng Kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ ñất 

lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các ñịa phương. 

e) Có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình quản lý 

sử dụng ñất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Lâm nghiệp ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi ñối với phần diện 

tích sử dụng ñất sai mục ñích, ñể bị lấn chiếm, không có nhu cầu sử dụng và vi phạm 

pháp luật ñất ñai ñể giao ñất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và lập phương án 

sử dụng ñất. 

g) Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 6 ðiều 12 

quy ñịnh này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng ñất 

lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các ñịa phương quản lý trước ngày 20 tháng 12 

hàng năm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

a) Tăng cường chỉ ñạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Lâm nghiệp sử dụng ñất lâm nghiệp hiệu quả, ñúng mục ñích, hạn 

chế tình trạng cho thuê lại, ñể bị lấn chiếm và chỉ ñạo rà soát diện tích ñất lâm nghiệp 

không có nhu cầu ñể giao lại cho các ñịa phương quản lý theo ñúng quy ñịnh này. 

b) Phối hợp với chính quyền ñịa phương, các sở ngành tiếp tục thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 65/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 và các quy ñịnh về quản lý, 

bảo vệ rừng. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính và các ñơn vị có liên quan thực hiện thanh lý rừng 

(nếu có) ñối với quỹ ñất do các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Lâm nghiệp trả lại ñể Nhà nước thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý.  
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3. Các sở, ban, ngành liên quan: 

Các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ ñược giao có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã thực hiện nghiêm túc quy ñịnh này. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng phương án 

quản lý, sử dụng ñất tổng thể ñối với quỹ ñất bàn giao cho ñịa phương và quỹ ñất 

lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm ñịnh. 

2. Chỉ ñạo việc quản lý, sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý 

và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý theo ñúng quy ñịnh của pháp 

luật và quy ñịnh này. 

3. Thường xuyên chỉ ñạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm quyền 

các hành vi vi phạm pháp luật ñất ñai trong quá trình quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp 

sau khi thu hồi giao quản lý. 

4. Chỉ ñạo việc hủy bỏ, chấm dứt hợp ñồng cho thuê ñất ñối với trường hợp sử 

dụng ñất không ñúng mục ñích theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

5. Tổ chức rà soát diện tích ñất lâm nghiệp ñã giao, ñang có người sử dụng nhưng 

sai ñối tượng, vượt hạn mức, chưa lập hồ sơ thuê ñất theo quy ñịnh ñể yêu cầu chuyển 

sang thuê ñất theo quy ñịnh của Luật ðất ñai; xử lý dứt ñiểm các diện tích bị lấn, bị 

chiếm ñể ñưa vào phướng án cho thuê; tăng cường phối hợp với các Ban quản lý rừng 

phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp quản lý rừng và báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu các các ñơn vị này sử dụng ñất sai quy ñịnh, ñể 

bị lấn, chiếm.  

6. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về 

quản lý, sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý trên ñịa bàn.  

7. Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã tại Khoản 6 ðiều 13 

quy ñịnh này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường về tình hình, quản lý sử dụng ñất ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi, giao quản lý 

trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. 
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ðiều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện kiểm tra, rà soát quỹ ñất lâm nghiệp hiện ñang quản lý báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ñể thực hiện việc quản lý, giao ñất, cho thuê theo 

ñúng quy ñịnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị cấp huyện ñể quản lý quỹ ñất lâm 

nghiệp theo quy ñịnh này, kịp thời tham mưu, xử lý các trường hợp lấn, chiếm quỹ ñất 

giao quản lý. Thực hiện rà soát, ñăng ký ñất lâm nghiệp ñể quản lý, cập nhật cơ sở 

dữ liệu ñất ñai theo ñúng quy ñịnh. 

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật 

nếu ñể xảy ra tình trạng lấn, chiếm ñất; sử dụng ñất quỹ ñất lâm nghiệp thu hồi không 

ñúng mục ñích. 

4. Thực hiện kiểm tra, rà soát tổng hợp danh sách các hộ gia ñình, cá nhân thuộc 

ñối tượng ñược giao ñất, cho thuê ñất theo quy ñịnh của Luật ðất ñai, các hộ gia ñình, 

cá nhân có nhu cầu tại ñịa bàn quản lý ñể trình Hội ñồng thẩm ñịnh. 

5. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các ñơn vị có liên quan ñể 

kiểm tra, rà soát xác ñịnh nguồn gốc sử dụng ñất, ñối tượng sử dụng ñất ñối với các 

trường hợp xử lý chuyển tiếp theo quy ñịnh này. 

6. Kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi 

thu hồi, giao quản lý trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. 

ðiều 14. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

 Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Lâm nghiệp có nhiệm vụ sử dụng ñất ñúng mục ñích ñược giao, thuê còn ñối với 

diện tích ñất không có nhu cầu sử dụng tiến hành kiểm tra, rà soát và lập thủ tục gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao ñất 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

ðiều 15. Các hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất, thuê ñất lâm nghiệp 

 Các hộ gia ñình, cá nhân ñược giao ñất, thuê ñất lâm nghiệp phải thực hiện ñầy 

ñủ các quyền, nghĩa vụ theo ñúng quy ñịnh pháp luật ñất ñai, lâm nghiệp và quy ñịnh 

hiện hành. 
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ðiều 16. Kinh phí tổ chức thực hiện ño ñạc, lập hồ sơ ranh giới; ño ñạc, thực hiện 

phương án quản lý, sử dụng ñất chi tiết ñối với ñất có nguồn gốc từ nông trường, 

lâm trường 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ñầu tư kinh phí trong việc ño ñạc, lập bản ñồ, hồ sơ 

ranh giới ñất có nguồn gốc từ nông lâm trường ñối với diện tích giữ lại và diện tích 

thu hồi ñể bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật. 

2. Trong khi chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chủ ñộng sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể thực hiện công tác ño ñạc, 

thực hiện phương án quản lý, sử dụng ñất chi tiết sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã 

tiếp nhận. 

ðiều 17. Xử lý chuyển tiếp ñối với quỹ ñất các ñịa phương ñã nhận bàn giao 

trước ngày 13/7/2020 (ngày ban hành Quyết ñịnh số 41/2020/Qð-UBND của UBND tỉnh) 

nhưng chưa ñược cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết ñịnh thu hồi, giao ñất  

1. ðối với quỹ ñất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường do các ñịa phương 

tiếp nhận bàn giao và ñã tạm giao cho hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ổn ñịnh, ñúng ñối 

tượng hoặc ñã có quyết ñịnh phê duyệt phương án sử dụng ñất nhưng chưa lập ñầy ñủ 

thủ tục thu hồi, giao ñất thì rà soát ñể tiếp tục thực hiện thủ tục giao, thuê ñất cho hộ gia 

ñình, cá nhân mà không phải lập thủ tục thu hồi, giao ñất. 

2. ðối với quỹ ñất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường có nguồn gốc do 

hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ổn ñịnh trước ngày 01/7/2014 nhưng nằm trong phạm vi 

quỹ ñất lâm nghiệp bàn giao về ñịa phương thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo 

Ủy ban nhân cấp xã thống kê, rà soát ñể xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất theo quy ñịnh tại ðiều 20 và ðiều 22 Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ. 

3. ðối với quỹ ñất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường do Ủy ban 

nhân dân cấp xã ñang quản lý và chưa phê duyệt phương án giao ñất cho hộ gia ñình, 

cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 

quan liên quan thực hiện xây dựng phương án sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 6 và 

ðiều 7 của quy ñịnh này mà không phải lập thủ tục thu hồi, giao ñất và ñảm bảo theo 

ñúng quy ñịnh của pháp luật và ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh pháp luật. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường 

ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung theo ñúng quy 

ñịnh của pháp luật./.    

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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