
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /UBND-NN Thanh Hoá, ngày         tháng          năm 2022 

V/v giao tham mưu, tiếp tục tập 

trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt 

các giải pháp tăng cường công tác 

quản lý đất đai trong tình hình 

hiện nay. 
  

 
   Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- U N  các huyện, th    , thành phố  

  

U N  tỉnh nhận được Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

16/5/2022 của  ộ Tài nguyên và Môi trường về việc một số giải pháp tăng cường 

công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay (có văn bản gửi kèm). 

Phó Chủ t ch U N  tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; U N  các huyện, th    , thành phố nghiên cứu nội dung chỉ đạo của  ộ 

Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2581/ TNMT-TCQLĐĐ ngày 

16/5/2022 nêu trên; các văn bản chỉ đạo của U N  tỉnh (Chỉ th  số 17/CT-

U N  ngày 14/7/2021 và các văn bản: Số 8741/U N -NN ngày 22/6/2021; số 

12233/UBND-NN ngày 12/8/2021; số 13828/UBND-NN ngày 07/9/2021; số 

3430/UBND-NN ngày 15/3/2022; số 4875/U N -NN ngày 12/4/2022; số 

5458/UBND-NN ngày 21/4/2022…) để tiếp tục tập trung chỉ đạo, chủ động triển 

khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 

những nội dung U N  tỉnh đ  chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý đất đai trong 

tình hình hiện nay, trên cơ sở đó tham mưu cho U N  tỉnh tiếp tục ban hành văn 

bản chỉ đạo (nếu thấy cần thiết); báo cáo U N  tỉnh /  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ộ Tài nguyên và Môi trường (để b/cáo); 

- Chủ t ch U N  tỉnh (để b/cáo); 

- Công an tỉnh; 

-  ộ CHQS tỉnh; 

- Lưu: VT, NN  
         (MC257.05.22) 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Cao Thanh Tùng 
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