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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc
Minh Long, ngày otháng 7 nám 2022

V/v gop dir tháo Quy ch
phôi hcip giài quyêt thu tijc:
Thâm djnh dánh giá nhu câu
si'r diing dt, các diêu kin ye
dat dai d chap thu.n chü
trucing dâu tu dôi vâi cãc dij
an ngoài ngãri sách Nhà nuóc
trên dja bàn tinh Quãng Ngãi.
KInh gui: Si Tài nguyen và Môi tnrmg tinh Quãng Ngãi;

Trên c s& Cong van s 2919/STNMT-QLDD ngày 17/6/2022 cüa Si Tài
nguyen va Môi trir&ng tinh Quãng Ngâi ye vic gop dir thão Quy chê phôihçip
giãi quyêt thu tiic: Thâm djnh dánh giá nhu câu sir diing dat, các diêu kin ye dat
dai dê chap thun chU truorng dâu tii dôi vâi các dir an ngoài ngân sách Nhà nithc
trên dja bàn tinh Quãng Ngãi. UBND huyn Minh Long có kiên nhu sau:
Qua xem xét, nghiên ciru ni dung dir thào Quy ch phihgp cUa Sâ Tài
nguyen và Môi trumg và Si Kê hoach Dâu tu Quy djnh vic phôi hçip giáiquyêt
thu ti1c: Thâm djnh dánh giá nhu cau sü diing dat, các diêu kin ye dat dai dê chap
thutn chü truGng dâu tu dôi vi các dir an ngoãi ngân sách Nhà nurc trên dja bàn
tinh Quârig Ngãi. UBND huyn Minh Long thông nhât ni dung trén.
Trên day là kin cUa UBNID huyn Minh Long. KInh báo S Tài nguyen
và Môi trt.rmg biêt, tong hçip. I.
Noi nhmn:
- Nhu trên;
- CT, PCI UBND huyn;
- Phèng TNMT huyn;
- VP: C, PCVP;
- Luu VT.
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