
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:  ……./STNMT-QLĐĐ 
V/v yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thuê đất 

theo quy định của pháp luật. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày …… tháng 02 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

  - Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên; 

- Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên. 

 

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 thi hành một số điều của Luật Đất đai; 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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1301/UBND-KT 

ngày 10/5/2019; đồng thời, để quản lý và sử dụng đất đúng theo quy định của 

pháp luật về đất đai. Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã yêu cầu Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên và Công ty cổ phần 

cấp nước Điện Biên hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định tại Văn bản số 

509/STNMT-QLĐĐ. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Quản lý thủy nông 

Điện Biên và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ 

thuê đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.  

Để quản lý và sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, Sở 

Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên 

và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thuê đất 

theo yêu cầu tại Công văn số 509/STNMT-QLĐĐ ngày 03/6/2019 (có văn bản 

gửi kèm); hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/3/2020 để 

thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Sau ngày 10/3/2020, Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên và 

Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tiến hành tham mưu cho UBND xử lý theo quy định 

của pháp luật đất đai hiện hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH quản lý thủy nông 

Điện Biên và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;   

- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục Quản lý đất đai; 

- Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 
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