
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-QLĐĐ    Cao Bằng, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 

của UBND tỉnh Cao Bằng 

 

    
Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng;  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cao Bằng. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

cho người lao động bị thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Mục 4 Thông báo số 1026/TB-VP 

ngày 13/5/2022, kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng ngày 10 tháng 5 năm 2022 và tại Mục 1 Thông báo số 

1509/TB-VP ngày 27/6/2022, kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự 

án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày 16 tháng 6 năm 2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

Để có cơ sở hoàn thiện, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định, 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu 

và góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định nêu trên (gửi kèm theo 

trên VNPT iOffice). Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trước ngày 05/8/2022, đồng thời đính bản 

số (bản Word) trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc gửi vào địa chỉ 

thư điện tử quanlydatdai.stnmt@caobang.gov.vn. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm TT-VP UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Trung tâm QT&DL (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Phùng 
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