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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2624/STNMT-TTr 
V/v đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo 

quy định về mức độ khôi phục tình trạng 

đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

      Đắk Nông, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh. 

 

 Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xây dựng Dự thảo quyết định 

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối 

với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông. 

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét đăng tải Dự thảo 

quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi 

vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến trong 

thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

(Kèm theo Công văn này là Dự thảo quyết định Quy định về mức độ khôi 

phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm 

quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông). 

Kết quả đăng tải văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ gửi Sở 

Tư pháp thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTra.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Yên 
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