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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về một số dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 

 

Ngày 17/3/2021, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo về một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề xuất. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các đại 

biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến tham gia của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quyết định, 

dự thảo Quy định kèm theo Quyết định xong trước ngày 31/3/2021; trong đó, cần lưu ý 

đến một số ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp: Chi tiết có phụ biểu kèm theo. Yêu 

cầu dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định kèm theo Quyết định phải xin ý kiến của Sở 

Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trước khi trình UBND tỉnh. 

2. Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định một số nội dung về khôi phục đất đai đối 

với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; từ đó: (1) Chỉnh 

sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định kèm theo Quyết định đảm 

bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời kèm theo hướng dẫn xử lý 

trường hợp đào, đắp làm biến dạng địa hình đất và các trường hợp khác đảm bảo phù hợp 

với các quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu thời gian thực hiện, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 15/4/2021 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/03/2021, Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- CT, PCT2; 

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp 

và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- CVP, PCVP3; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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Phụ lục: Một số ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp 

(kèm theo Thông báo số            /TB-VPUBND ngày         /3/2021  

của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) 

 

I. Dự thảo Quyết định quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

1. Chỉnh sửa lại trích yếu của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đúng tên ban hành.  

2. Thống nhất đối tương chịu trách nhiệm thi hành quyết định tại Điều 3 của Quyết 

định với đối tượng áp dụng tại Khoản 2 Điều 1 của Quy định.  

3. Bổ sung thêm thành phần nơi nhận: TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. 

II. Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định quy định về hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

1. Bổ sung thêm nội dung “bàn giao đất” tại khoản 1 Điều 2. 

2. Bổ sung nội dung “Trường hợp, dự án nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở nên thì 

cơ quan thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán do Sở Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện.” 

3. Tại điểm b Khoản 2 Điều 3 bổ sung thêm nội dung “bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bàn giao đất” . 

4. Tại điểm d Khoản 2 Điều 3 bổ sung thời gian có văn bản trả lời khi tham gia ý 

kiến. 

5. Tại Điều 4, quy định rõ hơn nội dung phân cấp kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 

chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho cấp huyện. 

6. Tại Điều 5, quy định thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành ký xác 

nhận sản phẩm bản đồ. 

7. Bổ sung nội dung kinh phí thực hiện đo đạc đối với dự án sử dụng ngân sách nhà 

nước và dự án sử dụng vốn doanh nghiệp. 

8.  Bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp. 

9. Quan điểm khi hoàn thiện dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định phải sử dụng tối 

đa sản phẩm đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính hiện có. 

10. Nghiên cứu, biên tập lại bố cục đảm bảo đúng quy định và khoa học. 
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