
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 4902/VPCP-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020 

V/v rà soát chỉ tiêu sử dụng đất 

khu công nghiệp, đất ở tại các đô 

thị đến năm 2020 cho các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

     

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2990/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 04 tháng 6 năm 2020), ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh: 

Đồng Nai (Công văn số 6451/UBND-KTN ngày 08 tháng 6 năm 2020), Hải 

Dương (Công văn số 1996/UBND-VP ngày 09 tháng 6 năm 2020), Hưng Yên 

(Công văn số 1386/UBND-KT2 ngày 10 tháng 6 năm 2020), Nghệ An                  

(Công văn số 3590/UBND-NN ngày 10 tháng 6 năm 2020), Quảng Trị                 

(Công văn số 2543/UBND-TN ngày 09 tháng 6 năm 2020), Sơn La (Công văn 

số 1789/UBND-KT ngày 09 tháng 6 năm 2020), Bình Định (Công văn                 

số 3816/UBND-KT ngày 11 tháng 6 năm 2020), Thanh Hóa (Công văn                     

số 7626/UBND-NN ngày 12 tháng 6 năm 2020), Lai Châu (Công văn số 

1166/UBND-KTN ngày 09 tháng 6 năm 2020), Vĩnh Long (Công văn số 

149/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020), Quảng Bình (Công văn                   

số 999/UBND-TNMT ngày 10 tháng 6 năm 2020) về rà soát chỉ tiêu sử dụng đất 

khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư thống nhất phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được 

phân bổ để đáp ứng cơ hội thu hút đầu tư và sử dụng đất một cách hiệu quả, kịp 

thời tận dụng thời cơ, chống lãng phí việc sử dụng đất của các địa phương, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan biết, thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 

- Các Bộ: KHĐT, XD; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

 Các Vụ: CN, QHĐP; 

- Lưu VT, NN (2). THUY 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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