UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1634/STNMT-BĐBTGĐ

Kon Tum, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Về lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và
Quyết định QPPL của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tinh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản 4449/UBND-NNTN ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh
v/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng;
Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1236/STPXDKTra&TDTHPL ngày 26/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn
thảo văn bản, xây dựng dự thảo “Quyết định của UBND về quy định bổ sung,
sửa đổi một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, được ban hành kèm theo Quyết định
số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum”.
Thực hiện Văn bản số 1315/VP-NNTN ngày 13/5/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh v/v nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định
53/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vào ngày 14/5/2021 Sở
Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng) để rà soát chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo
Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Qua kết quả thống nhất cuộc họp, liên
ngành đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 6 Quyết
định số 53/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh.
Tuy nhiên qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một số
quy định tại Điều 8 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND
tỉnh có một số bất cập, cần phải đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung về bồi
thường hỗ trợ cho phù hợp với thực tế và phù hợp với quy định pháp luật. Do
đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành có liên quan và UBND
các huyện, thành phố để tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định quy
phạm pháp luật của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điểm, khoản của Điều
8 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh tại các điểm cụ
thể như sau:
1. Nội dung sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ 3 Điểm a khoản 1
Điều 8;
2. Nội dung sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 8 (đã được sửa đổi tại Quyết
định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh);
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điểm c khoản 3 Điều 8;
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4. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 3 Điều 8;
5. Nội dung đề nghị bãi bỏ khoản 4 Điều 8 về quy định về hỗ trợ khác (lý
do: Căn cứ theo Quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ thì các khoản hỗ trợ khác thuộc thẩm quyền của Chủ
tịch UBND tỉnh), đồng thời đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 8 mới thay thế nội
dung đã bãi bỏ nêu trên.
Văn bản tham gia ý kiến của các quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 28/6/2021 để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh.
Vì thời gian phải trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh
quá gấp, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong sự phối hợp, tham gia góp ý
của quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/cáo);
- VP. UBND tỉnh - Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- TT CNTT TN&MT (đăng website Sở);
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTr, BĐBTGĐ.

Nguyễn Văn Lộc

