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Số:          /UBND-TNMT 
V/v góp ý dự thảo Quyết định, quy định 

của UBND tỉnh về mức độ khôi phục 

lại tình trạng ban đầu của đất (lần 2) 

Cao Lộc, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1063/STNMT-TTr ngày 14/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh về viêc̣ xin ý kiến dự thảo Quyết định, quy định của 

UBND tỉnh về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất (lần 2). Sau khi 

nghiên cứu nội dung bản dự thảo, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến như sau:  

I. Về thể thức, ky ̃thuâṭ triǹh bày văn bản quy phaṃ pháp luâṭ 

Nhất trí với thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật đối với 

dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định. 

II. Về phần nôị dung dư ̣thảo Quyết điṇh 

Tại căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị cơ quan soaṇ thảo sửa laị thành:  

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    

…../TTr-STNMT ngày….. tháng…. năm 2021”.   

Lý do: Theo đúng hướng dẫn cách ghi các căn cứ khác để ban hành, ghi đầy 

đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn 

bản và tên gọi của văn bản (riêng luật, pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan 

ban hành) theo đúng mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghi ̣điṇh số 154/2020/NĐ-

CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.. 

 Ngoài ra, UBND huyêṇ Cao Lộc nhất trí với nôị dung dư ̣thảo Quyết điṇh và 

nội dung dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-105351-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-105351-d1.html
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UBND huyêṇ Cao Lộc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn để 

tổng hợp theo yêu cầu./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyêṇ;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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