ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

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

Số: 88/UBND-TNMT

Hương Trà, ngày 12 tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm
trong xây dựng, đất đai, đặc biệt là đất nghĩa địa

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Trong những năm gần đây, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa
bàn toàn Thị xã đã dần đi vào nề nếp; Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất hàng năm, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan đã được các
cấp lập và phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay tại một số xã, phường do
lỏng lẻo trong công tác quản lý đã để xảy ra nhiều vi phạm trong sử dụng đất, xây
dựng nhất là tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để
xây dựng trái phép và hoạt động chôn cất mồ mã (đất nghĩa địa) không đúng quy
định… Để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND thị xã
Hương Trà yêu cầu:
1. UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền và tiến hành
kiểm tra, kịp thời xử lý tất cả những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây
dựng xảy ra trên địa bàn mình quản lý. Đặc biệt là phải rà soát, cắm mốc, khoanh
vùng đối với diện tích đất nghĩa địa hiện có, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
chôn cất mồ mã không đúng nơi quy định.
Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị
xã nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trên địa bàn.
2. Đội Quy tắc đô thị thị xã có trách nhiệm phối hợp với địa phương tăng
cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong xây dựng.
Đội trưởng Đội quy tắc đô thị thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã
nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành hướng dẫn thêm
cho các địa phương trong quá trình lập thủ tục xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực
đất đai, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xử lý vi phạm hành chính theo
đúng thẩm quyền và đúng thời gian quy định.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ
tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thị ủy (báo cáo);
- TT HĐND thị xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TNMT; QLĐT;
Đội QTĐT; Tư pháp;
- Lưu VT.
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