UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2874 /STNMT-QLĐĐ

Phú Yên, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v Góp ý Dự thảo quy định điều kiện, tiêu chí,
quy mô và diện tích để tách khu đất thành dự
án độc lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn
hóa Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thanh tra tỉnh.
Căn cứ Công văn số 3159/UBND-ĐTXD ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh
“V/v chủ trương ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
của UBND tỉnh”;
Để có cơ sở trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định, Sở Tài nguyên và Môi
trường đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo quy định điều kiện, tiêu chí,
quy mô và diện tích để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bản tỉnh Phú
Yên.
Thời gian công khai, lấy ý kiến và có ý kiến góp ý trong thời hạn 30 ngày
(đề nghị Văn phòng UBND Tỉnh hỗ trợ đăng tải văn bản dự thảo công khai trên
cổng thông tin điện tử của Tỉnh theo quy định).
(Đính kèm Dự thảo Quyết định; file văn bản được đăng tải trên cổng
thông tin của Tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường)
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCQLĐĐNDD .
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