
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

  

Số: 99 / TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Kỳ Thư, ngày  17  tháng  11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO  
Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên  

trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

          Kính gửi:  Ban chi ủy, thôn trưởng các thôn 

   

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

 Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

 Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

 Thời gian qua, trên địa bàn toàn xã có một số hộ dân, không báo cáo với thôn 

cũng như UBND xã kiểm tra tự ý xây dựng các công trình như: hàng rào, nhà ở và 

các công trình phụ trợ có hành vi lấn chiếm đất của tập thể, nhất là một số hộ ở giáp 

với đất do UBND xã quản lý. 

 Để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đất đai. Ủy ban nhân dân xã đề 

nghị ban chấp hành chi bộ, thôn trưởng các thôn. 

 1. Rà soát lập danh sách các hộ ở phía ngoài khu dân cư, tiếp giáp với đất tập 

thể có hành vi lấn chiếm, tự ý xây dựng các công trình như hàng rào, chuồng trại 

chăn nuôi không nằm trong diện tích giấy CNQSD đất được cấp cho chủ hộ. (có 

mẫu gửi kèm) 

 2. Thời gian nộp danh sách chậm nhất trước ngày 25/11/2022 về cho đồng 

chí cán bộ chuyên môn, để tham mưu đồng chí chủ tịch thành lập đoàn phối hợp 

với văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra chuyển mốc từ giấy CNQSD đất ra thực địa 

nếu phát hiện hộ nào có hành vi vi phạm bị sẽ xử lý theo quy định. 

 Đề nghị các đồng chí thôn trưởng các thôn thông báo đến tận nhân dân biết 

để chấp hành nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:  

-  Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Ban công an xã; 

- Công chức địa chính xã; 

- Thôn trưởng; Bí thư chi bộ 6/6 thôn; 

- Lưu VT-UBND. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                                                                                        Phan Văn Thiền 
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