
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:        /STNMT-VP 
V/v trả lời, giải quyết đối với các kiến nghị, 

đề xuất của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt, tọa 

đàm với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019     

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

 
 

Kính gửi:   

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- TT. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 354/TB-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt, tọa đàm với doanh nghiệp, doanh nhân 

năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt tới các phòng, đơn vị các nội 

dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Về trả lời đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã, Sở 

đã trả lời bằng Văn bản các nội dụng, vấn đề được phân công, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung:“Đề xuất cho áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải 

trong nuôi tôm theo tiêu chuẩn chất thải nông nghiệp, không áp dụng theo tiêu 

chuẩn chất thải công nghiệp như hiện tại”: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Văn bản số 3174/STNMT-CCMT ngày 22/10/2019 gửi Công ty TNHH Sao Đại 

Dương Hà Tĩnh. 

2. Về các nội dung: “Đề nghị cho khảo sát, bổ sung quy hoạch mỏ đất ở 

các xã Sơn Kim, Sơn Hồng – Hương Sơn; bổ sung mỏ cát ở Hương Sơn, Vũ 

Quang, mỏ đá ở vùng Hồng Lĩnh v.v” và “Đề xuất phương thức thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản theo hướng giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, 

vì mức nộp tiền cấp quyền hiện nay là khá cao”: Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã có Văn bản trả lời số 3241/STNMT-KS ngày 25/10/2019 gửi Hiệp hội doanh 

nghiệp các huyện, thị xã. 

3. Về nội dung: “Ngày 15/7/2011, Xí nghiệp đã gửi hồ sơ đến Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh xin được đổi giấy CNQSD đất theo thủ 

tục hành chính, nhưng từ đó đến nay đã 8 năm 2 tháng vẫn chưa đổi được bìa. 

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh có Vb số 5538 giao cho Sở TNMT cung cấp hồ sơ 

tài liệu liên quan để các ngành tham gia ý kiến đôn đốc, theo dõi, tiếp thu ý kiến 

hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền quy định, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018. Như vậy là sau 8 năm 2 tháng việc cấp đổi 

Giấy CNQSD đất của tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Đề nghị UBND tỉnh 

xem xét chỉ đạo Sở TNMT sớm cấp đổi Giấy CNQSD cho Xí nghiệp theo quy định 

của pháp luật hiện hành”: Do quá trình thẩm định hồ sơ gặp khó khăn trong việc 

xác định tiền đền bù về giá trị kinh tế đất và lệ phí giao đất có được coi là tiền sử 

dụng đất theo quy định hiện hành hay không Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Văn bản số 3143/TNMT-TKĐĐ ngày 18/10/2019 gửi Tổng cục Quản lý đất đai - 



Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến giải quyết. Khi Tổng cục Quản lý đất 

đai có ý kiến, Sở sẽ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Xí nghiệp cơ điện nông nghiệp Hồng 

Lĩnh theo quy định. 

(Có các văn bản trả lời gửi kèm theo) 

 Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh biết để  

chỉ đạo; Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh để đăng 

tải lên diễn đàn “Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan nhà nước trả lời”./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp các huyện, TP, TX; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng: KS, TKĐĐ, ĐĐBĐ&VT; 

- CCBVMT; 

- Lưu: VT. 

                 GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

 

                Hồ Huy Thành 
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