
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:            /STNMT-TTr 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định mức độ 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi 

vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

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

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, Thành phố; 

 - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. 

 

 

Thực hiện Công văn số 18/VP-KT ngày 05/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) của UBND tỉnh được giao tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành kèm 

theo Quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

Để thực hiện việc lấy ý kiến theo quy định tại Điều 129 của Luật Ban 

hành văn bản quy pháp pháp luật năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2020) nhằm 

hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 

phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với Quyết định ban hành 

kèm theo Quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng (file dự thảo kèm theo Công văn này được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, 

https://sotnmt.caobang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Cao 

Bằng, https://www.caobang.gov.vn). 



2 

 

Văn bản đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa 

chỉ: Số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng hoặc 

gửi vào địa chỉ email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com trong thời gian 30 

ngày, kể từ ngày đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Cao Bằng; 

các sở, ban, ngành và UBND huyện, Thành phố đề nghị gửi văn bản đóng góp ý 

kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/4/2022 để tổng hợp, hoàn 

chỉnh dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mong nhận được ý kiến góp ý của Quý 

cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP UBND tỉnh (phối hợp đăng tải  

trên Cổng TTĐT UBND tỉnh); 

- Các phòng, đơn vị 

  (góp ý gửi Th.tra Sở tổng hợp); 

- Trung tâm QT&DL (đăng lên 

   trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, TTra (02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quang 
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