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Kính gửi:   

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh Bình Thuận; 

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; 

- UBND các huyện, thị xã Lagi, thành phố Phan Thiết; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh. 

       

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

937/VP-ĐTQH ngày 03/3/2023 giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ 

các lý do, cơ sở pháp lý đề xuất bãi bỏ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ban 

hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành chức năng và địa phương 

liên quan tham gia ý kiến (tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) để tổng 

hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo văn bản báo cáo UBND 

tỉnh liên quan việc sửa đổi hoặc thay thế hoặc bãi bỏ Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND 

tỉnh về Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có dự thảo văn bản đính kèm). 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo 

văn bản nêu trên (hoặc có ý kiến khác nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 22/3/2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 

của các cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ; PGĐ (A.Tùng); 

- Các đơn vị thuộc Sở (có ý kiến); 

- Lưu VT, CCQLĐĐ(Hc).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Minh Tùng 

                                           

V/v đề nghị có ý kiến về sửa đổi 

hoặc thay thế hoặc bãi bỏ Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

53/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

12 năm 2018 của UBND tỉnh. 
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