
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-QLCLXDCT Hưng Yên, ngày        tháng      năm 2022 

V/v hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

thực hiện việc bảo vệ và sử dụng tầng 

đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

 

Căn cứ Luật trồng trọt ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt. 

Để việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước 

được thực hiện theo quy định, căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các 

quyết định giao đất, cho thuê đất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

một số ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được UBND tỉnh 

quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư cần tuân thủ 

nghiêm về quy định trong việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất trồng 

chuyên lúa nước được quy định tại khoản 1, 2 Điều 57 Luật Trồng trọt, và tại 

Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được giao đất, cho thuê phải có trách nhiệm 

liên hệ và gửi phương án sử dụng tầng đất mặt đến Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước khi tiến hành thủ tục bàn giao đất trên thực địa để thực hiện kiểm tra, giám 

sát theo quy định (địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công 

trình – Sở Nông nghiệp và PTNT). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố, thị 

xã quan tâm, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);  

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Phó GĐ Sở phụ trách;  

- P. Trồng trọt, P. QLCLXDCT;  

- Lưu: VT.  

 Nguyễn Văn Tráng 
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