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chuyển cho cơ quan pháp luật để thụ lý truy tố. Định kỳ mỗi tháng các xã, thị trấn
báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;
1.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thành lập
đoàn công tác liên ngành của huyện, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và theo
dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các xã, thị trấn;
1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về chính
sách pháp luật đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai của cộng đồng
dân cư tại địa phương.
Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 12 năm 2009;
1.4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện
thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, khả năng và hiệu quả
sử dụng quỹ đất của các Ban quản lý rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng, các
đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang quản lý và sử
dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Phát hiện xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm,
chuyển nhượng đất lâm nghiệp và đất đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng nhưng
vẫn còn rừng. Định kỳ tháng, quý có báo cáo kết quả về UBND huyện (thông qua
Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).
Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 12 năm 2009.
2. Về lĩnh vực khoáng sản:
2.1. Giao trách nhiệm cho đoàn kiểm tra liên ngành các xã, thị trấn thường
xuyên kiểm tra, lập biên bản xử lý các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ, khai
thác khoáng sản trái phép tại địa phương; những trường hợp vượt thẩm quyền thì
nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuyển hồ sơ về UBND huyện để xử lý vi phạm
hành chính theo quy định của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của
Chính phủ và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP. Định kỳ tháng, quý báo
cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường;
2.2. Các ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà
nước về tài nguyên khoáng sản, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đã được Ủy
ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa tại Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02
năm 2007 về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý
hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19
tháng 01 năm 2009 về việc quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác

