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Số: 4633 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

V/v thực hiện Chỉ thị số
09/CT-UBND ngày
19/4/2018 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số
76/BC-STNMT ngày 22/7/2019 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/CTUBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất công
ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường
Rà soát lại các bước thực hiện theo Hướng dẫn số 3869/HD-STNMT
ngày 22/8/2018 cảu Sở Tài nguyên và Môi trường về lập hệ thống hồ sơ quản
lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử
dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó xây dựng đơn giá gửi Sở Tài
chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để các huyện, thành
phố áp dụng lập dự toán kinh phí thực hiện và thanh, quyết toán.
2. Đối với Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đơn giá do
Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình UBND tỉnh phê duyệt.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện,
thành phố tham mưu UBND tỉnh thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn đơn
vị tư vấn thực hiện công tác khảo sát, điều tra, thống kê quỹ đất công tích và
các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, tổng
hợp nhu cầu kinh phí thực hiện của các huyện miền núi và huyện Lý Sơn trình
UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán năm 2020 theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-KT ngày 13/5/2019.
3. Đối với UBND các huyện, thành phố
a) Trên cơ sở đơn giá do UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn của Sở
Tài nguyên và Môi trường, lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí, trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện và thanh, quyết toán.

b) Chủ động sử dụng ngân sách của huyện để bố trí kinh phí thực hiện;
đối với các huyện miền núi và huyện Lý Sơn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực
hiện gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm
2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-KT ngày
13/5/2019.
4. Về thời gian thực hiện
Để đảm bảo thời gian thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày
19/4/2018, thống nhất lùi thời gian hoàn thiện việc tổng hợp, thống kê toàn bộ
quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý,
sử dụng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV năm 2020.
Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và
Đầu, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố và
các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong324)
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