
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 1254/UBND-TN 

V/v đề nghị cho ý kiến về giá 

khởi điểm, tiền đặt trước, bước 

giá các mỏ đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản đợt 1năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Đức Thọ, ngày  9 tháng 6 năm 2020 

 

 

  Kính gửi:     - Sở tài nguyên và Môi trường. 

     

Thực hiện Văn bản số 1730/STNMT-KS ngày  5/6/2010 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc đề nghị cho ý kiến về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước 

giá các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020. Sau khi tìm hiểu 

các các nội dụng của Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 11/3/202 của UBND 

tỉnh và xét tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ 

nhất trí với các nội dung trong Văn bản và không có ý kiến góp ý bổ sung. 

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường được biết 

và tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên;  

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-  Lưu: VT, UBND. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   

   Đặng Giang Trung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 917/UBND-TN 

V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban 

hành đơn giá dịch vụ đăng ký cấp 

giấy chứng nhận quyền sử đất, 

quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn 

liền trên đất trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Đức Thọ, ngày  27 tháng 04 năm 2020 

 

 

  Kính gửi:     - Sở tài nguyên và Môi trường. 

     

Thực hiện Văn bản số 2532/UBND-NL ngày  21/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tham gia ý kiến về ban hành văn bản pháp luật. 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật; văn bản 

thẩm định số 224/STC-GCS ngày 17/1/2020 của Sở Tài chính; báo cáo thẩm định 

số143/BC-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư Pháp; văn bản thẩm định số 

1066/STNMT-VP ngày 15/4/2020 của  Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự 

thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Sau khi tìm hiểu  các nội dụng của Quyết định và xét tình hình thực tế của 

địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ nhất trí với các nội dung trong dự 

thảo và không có ý kiến góp ý bổ sung. 

UBND huyện xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên;  

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-  Lưu: VT, UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   

   Võ Công Hàm 
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