
 
 

   BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /BTNMT-TCQLĐĐ 
V/v đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả 

 kiểm tra, rà soát các dự án, công trình  

chậm đưa đất vào sử dụng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019 

                  Kính gửi:  

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Tuyên 

Quang, Yên Bái, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Phước, Phú 

Yên, Đồng Nai, Kiên Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau, 

Thái Bình, Lào Cai và Sơn La 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 

số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương về việc kiểm tra, rà soát các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử 

dụng, trong đó yêu cầu báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 

tháng 11 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến hết tháng 10 

năm 2019, có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có báo cáo gửi về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Nhiều tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chất lượng; 

tuy nhiên còn một số tỉnh báo cáo chưa đúng yêu cầu theo đề cương và biểu kèm 

theo Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Để bảo đảm thời gian, số liệu, chất lượng của báo cáo, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả 

gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai, địa chỉ: số 10 

Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, file 

số gửi về hộp thư điện tử: pktdgqlsdd@monre.gov.vn) trước ngày 15 tháng 12 

năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Đề nghị Quý Ủy ban quan tâm tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TNMT 16 tỉnh, thành phố; 

- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CKSQLSDĐ), HS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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