
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-TTr Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 
V/v triển khai Quyết định số 17/2022/QĐ-

UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi:  

       - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

       - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;   

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

 Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó tại điểm a, khoản 3, 

Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, có quy định: “Buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào 

tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi 

phạm quy định tại Nghị định này”. 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham 

mưu, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 ban hành quy định về mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

25/7/2022. Để triển khai thực hiện quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, 

tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này 

nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức có ý kiến bằng văn bản 

gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ 

quan./. 
 

Nơi nhận:             

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT đăng tải 

  Quyết định số 17 lên website của Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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