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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy
phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thông báo kết luận số
10277/TB-UBND ngày 26/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về buổi làm
việc nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả định giá đất, bán đấu
giá quyền sử dụng đất và phân cấp, quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh.

Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về
việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định. Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh phối hợp, thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung dự thảo Quyết định
ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến công khai, rộng
rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời hạn ít nhất 30 ngày.
Hết thời hạn nêu trên, đề nghị quý cơ quan có văn bản phản hồi để Sở Tư
pháp có cơ sở tổng hợp, trình UBND xem xét ban hành theo quy định.
Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quan tâm, phối hợp thực
hiện./.
(Đính kèm: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai).
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