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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      
Thanh Miện, ngày         tháng 6 năm 2022

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kịp 
thời giải quyết các tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của người dân về đất đai góp 
phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Tuy nhiên hiện 
nay trên địa bàn một số xã, thị trấn vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm đất đai; 
sử dụng đất không đúng mục đích gây ra dư luận không tốt trong Nhân dân, cá 
biệt có địa phương việc vi phạm đất đai được cơ quan báo chí đăng tin nhưng 
chính quyền chưa nắm được. Để công tác quản lý Nhà nước về đất trên địa bàn 
huyện đảm bảo đúng pháp luật, trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dụng sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại tất 
cả các loại đất, ở tất cả các khu vực trên địa bàn xã, thị trấn; tổ chức quản lý chặt 
chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Tổng hợp các vi phạm đã và đang xảy ra 
và biện pháp xử lý, thời gian xử lý báo cáo về UBND huyện trước ngày 
10/7/2022.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các Kết luận 
Thanh tra, đặc biệt là các Kết luận Thanh tra liên quan đến việc giải quyết đơn 
thư, phản ánh của người dân về lĩnh vực quản lý đất đai.

3. Địa phương nào để xảy ra người dân vi phạm lấn, chiếm đất công, sử 
dụng đất sai mục đích… thì địa phương đó phải tự xử lý, giải tỏa theo quy định; 
nếu để xảy ra tình trạng đơn thư thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Giao cho các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra và Đài phát thanh huyện tăng 
cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực quản lý đất đai. 

5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, 
đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát việc chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về đất đai đối với các xã, thị trấn 
trong cụm và xã, thị trấn mình phụ trách.
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 Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển 
khai, thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂ DÂN
CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Cúc
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