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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN TUY AN Dc 1p - Tir do - Hinh phuic 

S: S(  /UBND TuyAn, ngàyO?, thánt näm 2021 

V/v trin khai th?c hin Nghj 
djnh so 148/20201ND-CP ngày 
18/12/2020 cüa ChInh phü 

KInh giri: 
- Các phông, ban trçrc thuc huyn; 
- UBND các xã, th trân. 

UBND huyn Tuy An tip nhn Cong van so 766/STNMT-QLDD ngày 
31/3/2021 cüa Sâ Tài nguyen vâ Môi tnthng ye vic triên khai thirc hin Nghj dnh 
so 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü. 

Dê kjp th?ñ trin khai Nghj djnh dã có hiu 1irc thi hành và dam báo cong tác 
quán 1 Nba nu'ic ye dat dai duçc thrc hin dting theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
UBND huyn yêu câu: 

- Các Co quan, don v, UBND các xã, thj trn cp nht, nghiên c1ru, trin khai 
thirc hin theo diing các ni dung ducic quy djnh tai  Nghj djnh so 1 48/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü; phô biên tuyên truyên ni dung cüa Nghj dnh den 
các h gia dInh, cá nhân, doanh nghip, to chüc ti dja phiicing dê nàm, hiêu rO và áp 
diing theo diing quy djnh. 

- Trong qua trInh thirc hiên, áp dcing Nghj dnh nêu có vuâng mc, bat cp dê 
ngh các co quan, don vj, UBND các xã, thj trân gri van ban ye UBND huyn (qua 
Phông Tài nguyen và Môi tru0ng) dê duqc giâi dáp; trirè'ng hp vuçt thâm quyên, 
UBND huyn tOng hpp dê xin kiên giâi dáp cña Ca quan chuyen mon cap trên. 

Yêu cu Thu trithng CáC co quan don vi và LJBND các xã thi trtn nghiêm 
tiiic triên khai thuc hiên.- 

No'! nlzân. 
- Nhu trên; 
- PCT UBND huyn (die Phong); 
- CVP, PCVP HDND&UBND huyn; 
- Trung tam Phát triên qu dat huyn; 
- Clii nhánh VPDKDD huyn; 
- Luu: VT, TN&MT.
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