
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
  

Số:  1212  /UBND-NTM 
 

V/v Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và những khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng 

của các cơ sở tham gia Chương trình OCOP 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đức Thọ, ngày 3 tháng  6  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & 

Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng điều 

phối NTM;  
 

 

Thực hiện Công văn số 312/VPĐP-OCOP ngày 02/6/2020 của Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc tổng hợp nhu cầu sử dụng 

đất và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng của các cơ sở 

tham gia Chương trình OCOP. 

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, 

mặt bằng của các cơ sở tham gia OCOP, và hỗ trợ kịp thời các cơ sở có nhu cầu 

mở rộng phát triển sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

Phòng Tài chính - kế hoạch chủ trì phối hợp các phòng Tài nguyên & Môi 

trường, Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - hạ tầng, Văn phòng điều phối XD NTM 

kiểm tra soát xét lại các cơ sở tham gia Chương trình OCOP có nhu cầu sử dụng 

đất và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng và nêu rõ 

phương án giải quyết, thời gian hoàn thành những nội dung thuộc thẩm quyền cấp 

huyện. Tổng hợp báo cáo, những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt 

bằng sản xuất của các cơ sở vượt thẩm quyền cấp huyện và đề xuất hướng xử lý. 

Báo cáo gửi về UBND huyện qua Văn phòng điều phối xây dựng NTM trước 

ngày 09/6/2020 để tổng hợp báo cáo tỉnh nhằm có phương án giải quyết kịp thời 

Yêu cầu các phòng thực hiện kịp thời và đảm bảo chất lượng./. 
 

   Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

 - Lưu: VT, VPĐP.; 

- Gửi VB giấy + thư điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

    Trần Hoài Đức 
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