
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-TNMT 
V/v gửi hồ sơ pháp lý các công trình, dự 

án đăng ký dự án Nhà nước thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để trình HĐND tỉnh chấp thuận tại kỳ 

họp cuối năm 2021 

       Tam Dương, ngày           tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 - Các sở, ban ngành của tỉnh; 

 - Các phòng, ban của huyện; 

 - Ban QLDA ĐTXD huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
  

 Để tổng hợp, trình HĐND tỉnh chấp thuận Nhà nước thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 

cho các công trình dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 

3376/STNMT-QLĐĐ ngày 23/10/2021; UBND huyện Tam Dương đã có Văn 

bản số 3958/UBND-TNMT ngày 28/10/2021 đề nghị các đơn vị chủ đầu tư rà 

soát, tổng hợp và gửi đăng ký về UBND huyện để tổng hợp báo cáo. Trong 

đó, UBND huyện Tam Dương đã nêu rõ “Đề nghị các đơn vị gửi văn bản 

đăng ký kèm theo 02 bộ hồ sơ pháp lý (bản cứng, phô tô đóng dấu treo) về 

UBND huyện Tam Dương (qua phòng TN&MT để tổng hợp) trước ngày 

01/11/2021. File số đề nghị gửi về địa chỉ email: 

Hoangthai300710@gmail.com”. Tuy nhiên, UBND huyện chỉ nhận được văn 

bản đăng ký, không nhận được hồ sơ pháp lý của các đơn vị gửi kèm theo . 

 UBND huyện Tam Dương đã tổng hợp danh mục các công trình dự án do 

các đơn vị đăng ký để gửi sở TN&MT tổng hợp, nhưng không có hồ sơ pháp lý 

để gửi cho sở TN&MT theo yêu cầu (do các đơn vị không gửi). Do thời gian 

gấp, để đảm bảo kịp thời cho công tác tổng hợp, UBND huyện Tam Dương để 

nghị các đơn vị Chủ đầu tư khẩn trương cử cán bộ liên hệ, làm việc trực tiếp 

ngay để gửi hồ sơ pháp lý về sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án 

đăng ký trình HĐND tỉnh chấp thuận Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 

 UBND huyện Tam Dương không chịu trách nhiệm nếu các dự án không 

được tổng hợp trình HĐND tỉnh do các đơn vị không gửi căn cứ pháp lý. 

 Đề nghị các đơn vị quan tâm, khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch&PCT.UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Thể 

mailto:Hoangthai300710@gmail.com
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