
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /STNMT-KHTC&TK Gia Lai, ngày     tháng 4 năm 2022 

V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trên cổng thông tin điện tử của 

tỉnh 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. 

 

Triển khai thực hiện Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành luật đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo Dự thảo Quyết định 

quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và 

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa 

đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Ngày 17/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 1495/STNMT-

KHTC&TK về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định về việc quy định điều 

kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

Ngày 20/4/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 595/STP-XD-KTVBQPPL. 

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày. 

Để hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định về 

việc quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và 

diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai trong thời hạn ít nhất là 30 ngày kể 

từ ngày đăng tải để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

(Có Dự thảo văn bản kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, 

phối hợp./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Đ/c Sở - P.GĐ; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, KHTC&TK. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Sở 
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