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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông 

báo số 101/TB-UBND ngày 29/7/2021 Kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện 
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 
tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh)  đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố: 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại điểm 2.2 mục 2 Thông báo số 101/TB-

UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai,  

khoáng sản, nâng cao ý thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai, 
khoáng sản; giám sát thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

- Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản 
lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và trách 
nhiệm được giao tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan 
thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý 

địa bàn để nắm chắc và kịp thời xử lý các vướng mắc, vi phạm trong công tác 
quản lý đất đai, khoáng sản theo quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm của 

người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện nghiêm, chặt chẽ thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức địa chính cấp xã 
trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn quản lý. Trong năm 

2021, mỗi huyện, thành phố ít nhất có 01 cuộc kiểm tra đối với cấp xã, từ năm 
2022 có ít nhất 02 cuộc kiểm tra đối với cấp xã. Yêu cầu phải kiểm tra sau kết 

quả thanh kiểm tra, xử lý các vụ việc (hậu kiểm).  

2. Hàng năm phải lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện 
thanh tra, kiểm tra đột xuất để thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo thẩm 

quyền được giao tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể: 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên 
địa bàn, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất, nhất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất trái pháp luật, tự ý chia tách thửa, đào, đắp đất, khai thác 
vận chuyển đất, đá làm vật liệu san lấp, cải tạo mặt bằng xây dựng công trình 

và xây dựng không đúng quy định của pháp luật để xử lý theo thẩm quyền 
hoặc đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm: khai thác khoáng sản, lập bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trái phép; mua, 

bán diện tích đất đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân để cho tổ chức, cá nhân 
khác sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản trái phép.  

3. Thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, 
kiến nghị, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công 

khai minh bạch các kết luận và kết quả xử lý theo kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền. 

4. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có ý kiến phản ánh của tổ chức, cá 
nhân về hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải 

quyết mà không kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, không xử lý dứt điểm thì người 
được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo 

cấp trên trực tiếp./. 

 
 

Nơi nhận 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;                            (Báo cáo) 
- PCT UBND tỉnh-Trưởng Ban CĐ khoáng sản  
  Nguyễn Thế Giang; 
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy (phối hợp chỉ đạo);  
- Như kính gửi; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Chi cục QL Đất đai; 
- Phòng Khoáng sản; 
- Lưu VT, KS (25). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phạm Mạnh Duyệt 
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