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QUYET B!NH 
V vic ban hành k hoach thirc hiên 

Chtro'ng trInh hành dng s 45-CTrITU ngãy 01/12/2022 
cua Ban Chap hanh Bang b9 tinh khoa XVII 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRj 

Can c& Lut To chi-c chInh quyên dja phuvng ngày 19 tháng 6 nam 2015, 
Luát tha dói, ho sung m5t sO diêu cza Lutt TO chzk GhInh phi và Luit TO ch&c 
chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can thLut Dá't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Can c& hzzcrng trInh hành d3ng sd 45-CTr/TU ngày 01 tháng 12 nám 2022 
cza Ban Chap hành Dáng bó tinh khóa XVII, 

Xét d nghj cza Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sà Tài nguyen và 
MOi tru'ô'ng. 

QUYET BNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo k hoch thrc hin Chucmg trInh hành dng so 

45-CTr/TU ngày 01/12/2022 cüa Ban Chap hành Dàng b tinh khóa XVII ye 
thirc hin Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa BCH Trung uong Dâng 
khóa XIII ye "TiEp 4w dôi mói, hoàn tI,in the cIz, chInh sad,, nâng cao IzIu 
lyc, hiu qua qudn lj và sü dyng tat, 4w d3ng lyc diva nuôc ta tth thành 
nithc có thu nhip cao". 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc ké tt'r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các So, Thu trwmg các Ban, 
ngành có lien quan, Chü tjch IJBND các huyn, thành phô, thj xâ chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh nay./.  4fr- 

Noi nhln: 
- Nhii Diêu 2; 
- B Tài nguyen và Môi trtrô'ng; 
- Thtnmg trire Tinh Cy; 
- Thuing trrc HDND tinh; 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; 
- Liru: VT, KTTUIl  j, 

HàS5BIng 
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DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
RI Dc Ip  - Tty do - Hnh phüc 

KE HOiCH 
i Chirong trInh hành dng s 45 -CTr/TU ngày 01/12/2022 

cüa Ban Ch hành Bang b tinh khóa XVII 
(Ban hành kern theo Quyet d/nh so  .t&/QD-UBND  ngày  s /4V2023 

cña UBND tinh Quáng Tr) 

I. M.c dIch, yell cu 

1. Mic dIch 

T chirc thirc hin t& Chuong trInh hành dng so 45-CTr/TU ngày 
01/12/2022 cüa Ban Chap hành Dâng b tinh khóa XVII ye thc hin Nghj 
quyét so 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa BCH Trung ucing Dãng khóa XIII ye 
"Tiêp t,c dôi möi, hoàn thin the chê, chInh sdch, nâng cao hiu lrc, hiu 
qua qudn lfl và sü' dyng a'ât, 40 43ng lrc du'a nithc ta trö thành nithc có thu 
nhp cao". 

A A 2. Yeu cau 

Xác dinh các nhim vii tr9ng tam, giãi pháp chñ yu d các s, ban, ngành 
cap tinh; UBNID các huyn, thành phô, thj xã xây dirng ké hoach triên khai cii 
the nhäm nâng cao hiu hrc, hiu qua Cong tác quãn 15', si:r diing dat dai, huy 
dng tot nhãt nguôn 1irc to lan tir dat dai phiic viii cho phát triên kinh tê - xâ hi, 
dam báo quôc phông, an ninh, on djnh xâ hi; khac phiic tInh trng sr diing dat 
lang phi, khiêu n.i, khiêu kin ye dat dai. 

II. Ni dung và k hoch thirc hin 

1. Trin khai cong tác ph bin giáo dic pháp Iut v dt dai 

- Dàng tãi ni dung Chiing trInh hành dng s 45-CTr/TU ngày 
0 1/12/2022 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh khóa XVII trên các phucmg tin 
thông tin d.i chüng, Báo Quãng Trj, Dài PT-TH tinh, Trang thông tin din ti:r 
cüa UBND tinh (www.quangtri.gov.vn), Trang thông tin din tr cüa Sâ Tài 
nguyen va Môi tnr&ng (donrequangtri.gov.vn), cüa các so, ban, ngành thuc 
tinh, UBND các huyn, thành phô, thj xã. 

- Giao SO Tu pháp kim tra, theo dOi, giám sat vic t chüc thirc hin. 
A r A r F , A • A . 2. To chuc thirc h.çn cac chinh sach, phap 1ut ye dat dai; de xuat ban 

hành các chInh sách cüa dla  phuong 

2.1. Di vol cong tác 41p,  thm djnh, phê duyt quy hoich, ki hoçzch sfr 

dyng dat 

- SO K hoich và D.0 tu sOm hoàn thin quy hoch tinh Quãng Trj 2021- 
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2030, tm nhIn dn näm 2050 d trInh th.m djnh và phé duyt trong näm 2023, 
dông thai hoàn thin phiiong an phân bô và khoanh vüng dat dai theo khu chire 
näng và theo loai dat den tirng dcTn vi hânh chmnh cap huyn; Cong khai, minh 
bach thông tin quy hoach  khi duqc phê duyt; Cong khai thông tin các dir an dâu 
tu xây dirng khu nhà a, khu do thj trên dja bàn tinh. 

- Can ci.Tr quy hoach tinh Quâng Trj dizçic phê duyt, Sa Tài nguyen và Môi 
trtthng: 

+ Lp k hoach sir dicing d.t 5 näm 2021-2025, báo cáo UBND tinh trInh 
B Tài nguyen và Môi truang thâm djnh, trInh ChInh phü phê duyt. 

+ Huàng dn UBND các huyn, thj xä, thãnh ph thirc hin diu chinh quy 
hoach si'r dicing dat den näm 2030 cap huyn; chü trI thâm djnh, trInh UBND tinh 
phê duyt. 

- Qu iii hang näm, UBND các huyn, thj xä, thành ph 1p k hoach  sfr 
diing dat hang nàm gl'ri Si Tài nguyen và Môi trumg thâm djnh và trInh UBND 
tinh phé duyt trtrOc 31/12 hang näm. 

Sau khi quy hoach tinh; quy hoach,  k hoach sü ding d.t duçic phê duyt, 
Sâ Kê hoach  và Dâu tu, S& Tài nguyen và Môi truang;UBND các huyn, thj xA, 
thành phô tO chüc cong bô, cong khai theo quy djnh. 

2.2. V giao itt, cho thuê dat, chuyn myc die/i si' dyng dat 

- Sâ Tài nguyen và Môi tnthng chi dao  Trung tam Phát triên qu dat tinh rà 
soát qu dat, tio qu5 dat sach,  thirc hin vic giao dat, cho thuê dat chü yêu 
thông qua dâu giá quyên sa diing dat; rà soát dê xuât danh milc, linh vijc dr an 
ci the dê xem xét hInh thüc trá tiên thuê dat rnt lan cho câ thii gian thuê, con 
'a chü yeu thirc hin theo hInh thrc cho thuê dat trá tiên thuê dat hang näm. 

- So Nông nghip và Phát trin nông thôn; UBND các huyn, thj xâ, thành 
phô kiêm soát chat chë vic chuyên mvc  dich sü diing dat trông lüa, dat rung 
d.c dung, dat rung phOng h, dat thng san xuât là thng tir nhiên sang sO diing 
vào mvc  dIch khác theo chOc näng, dOng quy djnh cOa Lut Lam nghip, Lut 
Dat dai và các Nghj djnh cOa ChInh phO. 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph chi dao  cac dan vj, dja phxang rà 
soát qu dat, tao  qu dat sach,  thirc hin vic giao dat, cho thuê dat chü yêu 
thông qua ,dâu giá quyen sO ding dat; rà soát, cong bô cong khai các thOa dat 
nhO hçp dé sO diing vào miic dIch cong cong hoc giao cho nguOi sO diing dat 
theo quy djnh. 

2.3. Dii vói quy djnh vt bi thu'itng, ho trY, tái djnh cw, thu hi dih vi 
myc dich quôc p/i èng, an ninh; phát triên kinh Ii- xã h3i trên dja bàn tIn/i và 
vi 19i ich quôc gia, cong cong 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph tang cithng cOng tác quân l hin 
trng sO dçing dat, ngay tr khi có thông báo thu hOi dat; kê hoach  thu hOi dat, diêu 
tra khâo sat, do ctac kiêm dêm duçc phê duyt nham ngàn chn tInh trng xây 
drng trái phép, lan chiem dat dai dê tric lqi kinh phi bôi thuOng; day nhanh thOi 



3 

gian djnh giá dt ci th phiic vi cong tác bi thung, nhung phãi dam bão tInh 
dung, tInh dü và cOng khai minh btch. 

- UBND các huyn, thj xà, thành ph6 xây drng các khu tái djnh cu d chü 
dng bô trI tái djnh cu cho CaC h gia dInh thuc din tái djnh Cu, theo chü 
truong noi a rnâi phãi bang hoc tot han noi a cii Khu dan cu duqc xây dijng 
phü hçp v&i diêu kin, phong tic, tp quán cüa t1ng vüng, mien và Co diêu kin 
dê tO chüc san xuât; xây dirng phuong an bôi thung, ho trçl, tái djnh Cu dam 
dam bào hiu qua, phü hqp vai tInh hInh thirc tê cüa dja phixang. 

- Sà Tài nguyen và MOi trumg chü trI phi hçip CaC các s&, ngành dja 
phuong cO lien quan tiêp tic rà soát các Co chê, chinh sách dê trInh UBND tinh 
sira dOi, bô sung quy djnh ye bôi thuing, ho trçl, tái djnh ci.x trên dja bàn tInh 
dam bào các quy djnh cüa pháp 1ut và tInh hInh th?c tê cüa tinh. 

- Sâlài chInh chü trI phi hçip các các Sâ, ngành dja phuong có lien quan 
rà soát dê trmnh UBND tinh diêu chinh don giá xây drng nhà, vt kiên trüc và 
don giá các loai cay côi, hoa màu trên dja bàn tinh. 

2.4. Vt co cljxdc djnh giá dI 

- Si Tài chInh, S& Tài nguyen và Môi truing, Ciic Thu tinh; UBND các 
huyn, thj xa, thành phô theo chrc näng, nhim vi duçic phân cOng chi dao  don 
vj tis van xây dirng bang giá dat, xác djnh giá dat c11 the thirc hin theo nguyen 
täc thj truang, dam bão thông nhât theo quy djnh cüa pháp lut ye djnh giá dat. 

- Sâ Tiz pháp, Ciic Thus tinh d xut các quy djnh bâo dam cOng khai, 
minh bach nhu: Cong khai giá dat, bat buc giao djch qua các san giao djch, 
thanh toán qua ngàn hang, tiên tâi khOng dung tiên mt trong giao djch ye dat 
dai, bat dng san theo quy djnh cüa pháp 1u.t; xü l nghiêm các vi phm. 

2.5. V co chi, ch,'nh sdch tài ch,'nh v dart dai 

- ChInh sách tài chInh v dt dai phái bâo dam hài bOa lçii Ich cüa Nhà 
nuóc, nguôi sir diing dat và nhà dâu tls; CO CO chê diêu tiêt hqp l, hiu qua 
nguôn thu t1r tiên si:r ding dat, tiên thuê dat cho các cap, các ngành. 

- Thc hin chinh sách, pháp lut v thus si'r dicing Mt nOng nghip và dat 
phi nông nghip theo 1 trInh, diêu chinh, saa dôi bO sung chInh sách ye Thuê 
theo quy djnh. Can cir các quy djnh ye chInh sách Thuê và tInh hInh thirc tê cüa 
dja phuong xây chinh sách uu dâi thuê, tien sü diing dat, tiên thuê dat phu hcp 
vai lTnh v1rc, dja bàn uu däi dâu tu; dôi vâi h nghèo, dOng bào dan tc thiêu sO, 
gia dInh nguai có cOng vai each mng; nhüngdja phuong duçic quy hoch san 
xuât gop phân bào dam an ninh luang thrc quôc gia, bào v các loi thng, nhât 
là rung phOng hO,  thng dc diing... 

2.6. V quãn lj  thj trwfrng bait d3ng san, trong do cO 1/il trwông quyên sü' 
ding dat 

- So Xây dirng tang cuOng quàn l ch.t ch các dir an bt dng san, nh.t là 
bat dng san hInh thãnh trong tuang lai, báo dam vic dua bat dng san vào kinh 
doanh, chuyen nhuqng dr an bat dng san phái dü các diêu kin theo quy djnh 
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cüa pháp 1ut v kinh doanh bt dng san; thrc hin và huàng dn các dja 
phtring kiêm tra, chân chinh hot dng môi giâi bat dng san báo dam tuân thu 
dung các quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Si Tài nguyen và Moi triring tp trung xây dirng h thng thông tin dat 
dai, trong do có thông tin ye giá dat, thj tnr&ng bat dng san; 

- Si Tai chInh chü trI phi hqp các cc' quan có lien quan thir?ng xuyên 
kháo sat dê xay dirng cc' si dfr 1iu giá giao djch tt'r chuyên nhucing bat dng san 
lam can cü dê tham mini Uy ban nhân dan tinh xác djnh h so diêu chinh giá dat 
hang näm sat v&i giá giao djch thirc tê trén thj trueing bat dng san nhãm tránh 
that thu thuê. 

- Sâ Tir pháp yeu cu các Van phOng cong chirng kim tra, chi thrc hin 
cong chrng các ho sci giao djch bat dng san dôi vài các dr an bat dng san dã 
dü diêu kin dira vào kinh doanh theo quy djnh; thir&ng xuyên kiêm tra, xlr l 
các hành vi vi phm pháp 1ut trong hot dng cong chirng. 

- Ciic Thu tinh tang cirrng tuyên truyn, vn dng ngithi sr dicing dtthirc 
hin thanh toán không dung tiên mt trong giao djch bat dng san; cung cap cc' 
si dti 1iu ma ngui np thuê dä kê khai thuê trong tnr&ng hcrp có phát sinh biên 
dng ye giá cao hc'n giá Uy ban nhan dan tinh dâ ban hành (bao gôm cã h so 

diêu chinh giá dat) cho các cc' quan lien quan dê tham mini cho Uy ban nhân dan 
tinh ban hành Bang giá m&i cüng nhu h so diêu chinh kjp thtii theo quy djnh 
pháp lut ye dat dai. 

- Ban Quãn 1 dir an d.0 tir xây dirng tinh, Trung tam Phát trin qu5 dt 
tinh; UBND các huyn, thj xã, thành phô khi xây dmg các di:r an h. tang k5 
thut, xây drng, chinh trang do thj, khu dan cu nông thôn thI phâi dông thii xác 
djnh vj trI, din tIch dat thu hôi trong vüng phi c.n dê dâu giá quyên sr dicing 
dat thirc hin d an nhà ô, thirang mi, djch vii, san xuât, kinh doanh. 

2.7. Thrc hiçn các chinh sách v quãn lj, sü' dyng dlii nông nghip 

- Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI thm djnh phuong an sir diing qu 
dat cüa các cOng ty nông, lam nghip bàn giao ye dja phirong quân l. 

- S& Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI phi hçrp vói các dja 
phirc'ng hrnrng dan ngträi si'r diing dat nông nghip thirc hin chuyên dôi miic 
dIch san xuât cây,trông, vt nuôi, nâng cao hiu qua s& dicing dat nông nghip 
theo quy hoch, ké hoch s1r diing dat duçrc phê duyt. 

- UBND các huyn, thj xà, thành ph xay dung phirc'ng an sir diing qu5 dt 
cüa các cOng ty nông, lam nghip bàn giao ye dja phtrc'ng quãn l và th%rc hin 
giao dat, cho thuê dat theo quy djnh, phü hqp vâi diêu kin cüa tirng dja phirc'ng, 
vüng, mien. Co chinh sách phü hçrp dê iru tiên giao dat cho dông bào dan tc 
thiéu dat san xuât, cüng vâi các cc' chê hiu qua dê ngàn ch ngu&i dan chuyên 
nhuqng sau khi dirgc giao dat; chi do UBND cap xã quân l và sir diing có hiu 
qua qu dat cong ich. Tang ciràng quán l chat hrqng dat, khàc phic tInh trang 
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thoái hóa, ô nhim, suy giãm cht luqng dat; 
A. . A A 2.8. Xay d(rng cac quy dnh phap 1urt  do, vo': quan ly va sir dyng dat ket 

hvp da myc dIch 

- Thanh tra tinh phi hçip v6i Si Tài nguyen và Môi trutYng và chInh quyn 
dja phiicmg kiêm tra, rà soát tInh hInh quãn 1, sir diing dat quôc phông, an ninh, 
dê xuât phircing an quãn 1, sr ding dat quôc phông, an ninh ket hqp vói san 
xuât và xây dimg kinh tê. 

- Si Xây dimg phi hqp vói Sâ Tài nguyen và Môi trung và chInh quyn 
dja phizcing dê xuât các quy djnh ye dat ô kêt hqp vth thixng mi, djch vii; dat 
nông ng1iip kêt hçip vâi thucing mai,  djch vi; dat dr an du ljch có yêu to tam 
linh. Quy djnh cii the dôi vói vic sfr diing dat xây dimg cong trInh trên không, 
cong trInh ngâm. 

- UBND huyn dão Cn CO phi hqp vâi BCHQS tinh và các si, ngành 
lien quan de xuât phtxo'ng an ma rng dão trên cci sa hInh thành tü hot dng lan 
biên. 

3. Dy mnh cal cách hành chinh, chuyên di s và nâng cao náng Iic 
quãn 1 nhà niróc v dt dai 

So Tài nguyen vâ Môi truOng: Tip tçic rà soát các thu tic hânh chInh, các 
quy trInh thirc hin ye dat dat dai d dê xuât UBND tinh diêu chinh, bô sung; t.p 
trung day manh  chuyên dôi so trong lTnh virc quãn 1 và sO ding dat; bô trI 
nguôn lrc hqp 1 d xây dirng, hoàn thin dung tiên dh thông thông tin, cci sO 
dfi 1iu dat dai cüa tinh; bão dam quán l, 4n hành, kêt nôi và chia sé thông tin 
tp trung, thông nhât trên tric lien thông Quôc gia và cüa tinh. Chi do triên 
khai, to chOc thirc hin däng k bat buc ye quyên sO ding dat và mci biên dng 
dat dai, dông thOi có chê tài ci the, dông b ngàn ch.n các trithng hçip giao djch 
không dang k ti cor quan nhà nuOc; 

Phi hçp vOi SO Ni vii d kin toân, hoàn thin th chOc, b may cc quan 
quán 1 dat dai 0 tinh, a cap huyn, cap xâ bão dam tinh gçn, on djnh, thông 
nhât, hiu lirc, hiu qua; day mnh i'rng diing cOng ngh hin di trong quán l 
dat dai. Giâm dâu môi, giãm trung gian, gän vOi cãi cách hành chInh, nâng cao 
nàng 1irc cnh tranh cap tinh, nâng cao chi so tiêp cn ye dat dai và duy trI trong 
top trung bInh khá cüa cá nuOc, giám phiên h, tiêu circ. Tiep tic hoàn thin, 
nâng cao näng hrc các to chOc djch vi.i cong trong lThh virc dat dai. Co cci chê 
dau tis, chInh sách dãi ng, dào tao, bôi dung, nâng cao nàng hrc, trinh d can 
b, cOng churc ngành quãn 1 dat dai; nâng cap cor sO 4t chat, trang thiet bj, dáp 
Ong yêu cau quãn l hin dai,  dáp 1mg yêu cau ye chuyên dôi so trong lTnh vrc 
dat dai; 

Phi hcp vOi SO Tài chInh d xu.t UBND tinh b tn kinh phi cho cong tác 
diêu tra, dánh giá tài nguyen dat; thông kê, kiem ké dat dai; giám sat sO diing 
dat; báo v, câi to và phiic hôi chat krqng dat nhàm quãn 1 chit ché y so 

luqng, chat lucing dat phic yu cho 1p quy hoch, ke hoch sO dyng dat, lam co 



6 

s& sü diing ct.t hçip 1 phiic vii phát trin kinh t - xà hi, dam bào quc phông, 
an ninh. 

4. V cong tác thanh tra, kim tra, giám sat, xtrly vi phm; giãi quyt 
tranh chap, khieu ni, to cao lien quan den dat dai; siet chit ky lut, ky 
ctrong, phông, chng tham nhüng, tiêu circ 

Thanh tra tinh chü trI phi hcip vâi Sâ Tu pháp trin khai thirc hin cong 
tác thanh tra, kiêm tra, giám sat, thanh tra, kiêm soát vic xây dimg, ban hành, to 
chüc thirc hin quy djnh, chInh sách ye dat dai. Giãi quyêt tranh chap, khiêu nai, 
to cáo lien quan den dat dai; tang cung phông, chông tham nhUng, tiêu crc 
trong quãn 1 và sü diing dat. 

Các sâ, ngành, dja phumg tp trung giãi quyt co ban nhftng h.n chê, 
khuyêt diem, vxng mac kéo dài lien quan den quãn 1 vá sfr diving dat, nhir: 
vl.r&ng mac ye dat dai có nguôn gôc tilt nông, lam tnr&ng quôc doanh; dat cilia các 
cci s& san xuât di d&i khói trung tam do thj, khu dan ci!; quán 1, silt diing có hiu 
qua qu dat cong ich, sap xêp lai tru so, co so lam viêc thuôc so h'u nha nuoc 
dé chuyên sang m11c dIch phát triên kinh tê, dat thu hôi tilt cO phân hóa, thoái von 
doanh nghip nhà nixâc. Giái quyêt dat a, dat san xuât cho dông bào dan tc 
thiêu sO, các dôi tuçmg chinh sách theo quy hoach, kê hoch si:r dung dat. Rà 
soát, giái quyêt dilrt diem nhng ton ti, wang mac ye quán 1 và silt dung dat do 
ljch silT dê 1i. 

III. To chile thyc hin 

1. S& Tài nguyen và Môi truô'ng 

- Xây drng k hoch chi tit theo ni dung duçic phân cong cilia k hoach 
nay và phôi hqpvài cac s&, ban ngành cap tinh; UBND các huyn, thành phô, 
th xa to chilrc triên khai thrc hin các ni dung theo Kê hoch nay. 

- Lp dir toán kinh phi theo ni dung cong vic gi'ri S Tài chInh th.m djnh 
dê trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

2. Sr Tài chInh 

- B tn kinh phi dam báo d thirc hin các ni dung theo K hoach nay. 

- Phi hçip vci các sä, ban, ngánh cp tinh; UBND các huyn, thj xã, thành 
phô thirc hin các nhim vii duçic phân cong tii Kê hoich nay. 

- Huàng dn cac dja phuong b trI kinh phi hang näm cho các hot dng v 
quán l dat dai ti dja phuong. 

3. S&Nivii 

- Chü trI phi hçip vOi Sâ Tài nguyen yà Môi trng rà soát chüc näng, 
nhim vii và dê an vic lam dê có kê hoach bô tn dü biên the cho cong tác quân 
l dat dai trên dja ban. 

- Thm djnh phuong an t chilic bO may quan 1 dt dai theo quy djnh cilia 
ChInh phü trInh UBND tinh xem xét, quyet dnh. 
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4. Các s&, ban ngành cap tinh can cü chi'rc nàng, nhim vii duçic giao chü 
dng xay drng ké hoch chi tiêt dé triên khai thirc hin. 

A - 

5. UBND cac huyçn, th xa, thanh pho 

- Xây drng k hotch chi ti& và t chtrc thirc hin các ni dung duçic phân 
cong tti Kê hoch nay. 

- Kin toàn, cüng c b may, can b quãn 1 dt dai tai  dja phuang, dc bit 
là cánb dia chinh cap xâ. 

6. Ch do báo cáo 

Các Sâ, Ban ngành cp tinh, TJBND các huyn, thj xä, thành ph thirc hin 
chê d báo cáo tInh hInh và két qua thirc hin kê hoch nay djnh kS'  6 tháng 
(trixâc 25/6), báo cáo näm (truOc 30/11) cho UBND tinh thông qua Si Tài 
nguyen và Môi trung. 

Trong qua trInh thrc hin có gI vu&lg mac, kjp thii báo cáo d UBND tinh 
biêt, chi dio giái quyêt./. 
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