UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 371 /STNMT-BĐBTGĐ
V/v tham gia phản biện và đăng tải, lấy
ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy
phạm pháp luật của UBND tỉnh

Kon Tum, ngày 09 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh1.
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 311/UBND-NNTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định QPPL của Ủy ban
nhân dân tỉnh;
Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về đăng tải, lấy ý kiến đối với
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ trình Uỷ ban
nhân dân tỉnh tỉnh theo đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị:
1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và các đoàn thể
chính trị - xã hội của tỉnh:
Tham gia ý kiến phản biện đối với dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân
tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia
đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn
điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Kon Tum, được gửi kèm theo văn bản này.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Quyết định của Uỷ
ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh
hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn
đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tài liệu gửi kèm
theo gồm có dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Quyết
định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Thời gian đăng tải để lấy ý kiến góp ý là 30 ngày kể từ ngày đăng tải.
Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh:Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Liên đoàn
lao động tỉnh; Hội cựu chiến binh tỉnh.
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3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố Kon Tum:
- Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân
tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia
đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn
điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tài liệu gửi kèm theo gồm có
dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Quyết định của Uỷ
ban nhân dân tỉnh.
- Văn bản tham gia ý kiến của các quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 02 năm 2022 để hoàn chỉnh, trình Uỷ
ban nhân dân tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong sự tham gia phản biện và tham gia
góp ý của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/cáo);
- VP. UBND tỉnh - Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- TT CNTT TN&MT (đăng website Sở);
- Các phòng và đơn vị thuộc Sở TN&MT (t/hiện);
- Lưu: VT, TTr, BĐBTGĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lộc

