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Kính gửi: Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường,  

Tài chính - Kế hoạch. 

 

Thực hiện Văn bản số 393/HĐND-ĐGS ngày 12/10/2021 của Đoàn Giám 

sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp 

thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng có tên trên báo cáo rõ 

thực trạng trên địa bàn, nguyên nhân, các giải pháp đã triển khai của địa phương 

cũng như việc giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh đối với các nội dung theo phân 

công cụ thể như sau: 

1. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Kết quả, tiến độ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất 

là giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980. 

- Việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. 

2. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tình trạng nhiều dự án nhà đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng 

chậm đầu tư trên địa bàn. 

- Báo cáo thực trạng việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư 

sau sáp nhập xã, thôn, trường học. 

- Thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất bám 

đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành các cụm dân cư 

trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các địa phương. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Trưởng các phòng có tên trên khẩn trương 

thực hiện, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND) (theo hình 

thức là nội dung của UBND huyện trả lời) trước ngày 16/10/2021 để tổng hợp. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện trên cơ sở báo cáo của các phòng tổng 

hợp trình Lãnh đạo UBND huyện Báo cáo tổng thể các nội dung, gửi Đoàn 

Giám sát HĐND tỉnh đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                                                  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                              

                                                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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