
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
                           

Số:1254/UBND-TNMT 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy 

văn; đo đạc và bản đồ. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hương Khê, ngày 25  tháng 06  năm 2021 

Kính gửi:    

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;   

  - Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 3808/UBND-NL2 ngày 16/06/2021 của UBND tỉnh 

về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; 

khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; sau khi giao các phòng liên quan rà soát, 

nghiên cứu, UBND huyện Hương Khê cơ bản thống nhất với các nội dung của dự 

thảo Nghị định và có một số ý kiến góp ý kiến như sau: 

- Tại Khoản 1, Điều 1, dự thảo Nghị định, đề nghị sửa đổi cụm từ " trên 30 

năm kể từ khi bắt đầu sử dụng" thành "trước ngày 15/10/1993". 

- Tại Khoản 3, Điều 1, dự thảo Nghị định, đề nghị sửa đổi, bổ sung theo 

phương án 2 đã được nêu trong dự thảo Nghị định. 

- Đề nghị bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi 

phạm tại Khoản 1, Điều 35, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phát vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai vào nội dụng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

 Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo để UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - 

Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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