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Kính gửi: 

  

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, ban, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Xây dựng,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

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

- UBND các huyện, thành phố Cao Bằng. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1517/UBND-NĐ ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

được giao tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.  

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong dự thảo 02 

Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể: 

1. Quyết định ban hành Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện 

tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức giao, công nhận đất 

ở, công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang; hạn mức giao đất đối với đất trống, 

đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; điều kiện, tiêu 

chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Quyết định ban hành Quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai 

danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến 

người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp 

tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho 

người sử dụng đất liền kề trên địa bàn 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 quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý 

đối với 02 dự thảo Quyết định nêu trên (gửi kèm theo trên VNPT iOffice). 

Văn bản góp ý của quý Cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng trước ngày 20/8/2021, đồng thời gửi bản mềm vào địa 

chỉ thư điện tử quanlydatdai.stnmt@caobang.gov.vn. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ 

quan./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Trung tâm Thông tin -VPUBND tỉnh 
  (để đăng tải); 
- Trung tâm QT&DL TNMT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Phùng 
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