
  

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /STNMT-CCQLĐĐ 
 

V/v cung cấp số liệu báo cáo triển khai  

Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5  

năm 2020 của Chính phủ 

      Kon Tum, ngày           tháng          năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum; 

- Lãnh đạo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn 

bản số 1721/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum V/v triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ; 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 1317/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 5 năm 

2020 “V/v triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020” gửi 

các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum; các  tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đề nghị tổng hợp số liệu theo Nghị quyết 

số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, thời gian hoàn thành gửi 

về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp. 

Tuy nhiên, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị vẫn chưa có thông tin gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường (Các đơn vị đã đăng ký: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh và Sở nội vụ). 

 Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ 

kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất 

nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Chủ tịch UBND các huyện thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành và lãnh đạo 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn tổng hợp, rà soát số liệu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18 

tháng 6 năm 2020. 

 Quá thời gian đề nghị nếu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, 

ngành không đăng ký nhu cầu sử dụng đất, trường hợp thực hiện dự án có vướng 

mắc về chỉ tiêu đất đai thì chịu trách nhiệm trước Uỷ ban ban nhân dân tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp 

để hoàn thành nhiệm vụ chung./.  
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Trung tâm CNTT TN và MT (đăng tin); 

- Phòng TN và MT các huyện, TP (p/h); 

- Lưu VT, CCQLĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

                                                                                  

                        A Byot 
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