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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước
về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa
bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện những nội dung như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra
có đầy đủ chức năng và thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, lập biên bản và xử lý
nghiêm những đối tượng có hành vi lấn chiếm, mua bán trái phép đất nông nghiệp,
lâm nghiệp tại địa phương theo quy định pháp luật. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và
Môi trường theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các địa phương, tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh mỗi tháng một lần. Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân
địa phương nào không triển khai hoặc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo trên đây,
sẽ bị xử lý theo quy định.
- Thời gian thực hiện: từ nay đến cuối tháng 12 năm 2008;
- Nội dung: kiểm tra và lập biên bản xử lý đối với những trường hợp vi phạm
lấn chiếm, mua bán trái phép đất đai từ khi kiểm tra trở về trước.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 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 phòng hộ, đặc dụng, các công ty lâm nghiệp, các đơn vị trực thuộc
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang quản lý và sử dụng đất nông
nghiệp, lâm nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh mỗi tháng một lần.
- Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 12 năm 2008;
- Nội dung: xác định khả năng quản lý và hiệu quả sử dụng diện tích đất được
Nhà nước giao, hoặc cho thuê về tình hình quản lý sử dụng, tình hình thực hiện nghĩa
vụ tài chính đối với Nhà nước và trách nhiệm quản lý, sử dụng đất của đơn vị.

