UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Số: 3238 /TB-STNMT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 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 để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao
đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2760/UBNDNNTN ngày 16/6/2021 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của
UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo Dự thảo Quyết định
Quy định của UBND tỉnh.
Để Dự thảo Quyết định đạt chất lượng trước khi trình UBND tỉnh, Sở
Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh; UBND các xã, phường,
thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia góp ý
trực tiếp vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 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 để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất
cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh;
UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có
liên quan được biết để tham gia góp ý. Thời gian tham gia lấy ý kiến là 30
ngày (Ba mươi ngày), kể từ ngày có thông báo này./.
Nơi nhận:
- Thành phần Đăng tải công khai trên hệ thống;
- Q. GĐ, các PGĐ Sở TNMT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT;
- Lưu: VT, QLĐĐ(tđt-mtr).
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