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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG
Số: 07/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phong, ngày 04 tháng 5 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước
về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện Tuy Phong
Trong thời gian qua, các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn có
nhiều nỗ lực triển khai phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai
và khoáng sản trên địa bàn huyện; kịp thời xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi
lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép đất lâm nghiệp, nông nghiệp và những hành vi
vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Tuy nhiên công tác
quản lý đất đai, khoáng sản vẫn còn nhiều bất cập, nhiều trường hợp lấn chiếm đất
công, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại địa bàn một số
xã, thị trấn chưa được xử lý kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu là do các xã, thị trấn chưa
nhận thức sâu sắc về công tác này cũng như thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các ngành
chức năng của huyện để kịp thời xử lý.
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-UBND ngày 17/5/2008 của UBND tỉnh Bình
Thuận và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về
việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận; để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên, đồng thời tăng
cường công tác quản lý Nhà nước, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất
đai và khoáng sản tại các xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Về lĩnh vực đất đai:
1.1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ
chức kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi lấn chiếm
đất công, chuyển nhượng trái phép các loại đất tại địa phương theo quy định của Nghị
định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đất đai. Trong quá trình xử lý nếu phát hiện có trường hợp nào
tái diễn nhiều lần hoặc lấn chiếm, chuyển nhượng với giá trị thu lợi lớn thì lập hồ sơ

