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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:818 /UBND - VP 

V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây 

dựng kế  hoạch rà soát đất của 

Công ty không sử dụng; tổng hợp, 

thống kê số lượng đơn thư và kết 

quả giải quyết các vụ việc tranh 

chấp, lấn, chiếm đất giữa người dân 

với các Công ty nông, lâm nghiêp̣, 

        Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

 
   

  Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện thông báo số 410/TB-UBND ngày 26/7/2019 về Thông báo Kết 

luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 

tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban chỉ đạo giải quyết 

tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với Công ty Lâm nghiệp. UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan tham mưu cho UBND huyện các nội dung sau: 

1. Chủ động phối hợp với các Công ty Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch rà 

soát cụ thể đến từng thửa đất các Công ty giữ lại để sản xuất, kinh doanh để 

xác định diện tich đất các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định trước năm 

2004 (kể cả đất lấn chiếm); diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận hoặc 

được giao quyền quản lý sử dụng rừng và trồng rừng, diện tích đất các Công ty 

lâm nghiệp không sử dụng. Trên cơ sở đó, đề xuất UBND tỉnh phương án xử 

lý cụ thể đối với từng phần diện tích đất nêu trên theo quy định của pháp luật; 

hoàn thành, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 25/8/2019. 

2. Chủ trì xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất các 

Công ty Lâm nghiệp trả lại địa phương. Yêu cầu phương án sử dụng đất phải 

được xây dựng chi tiết, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và tính khả thi để triển 

khai thực hiện; thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2019. 

Tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai nổi cộm, đồng thời  

hướng dẫn, vận động người dân trình bày nội dung khiếu nại, thắc mắc bằng  

đơn, thư gửi đến UBND xã, huyện để xem xét, giải quyết. Đồng thời báo cáo 

đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để góp phần răn đe, ổn 

định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. 

3. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Ban tiếp công dân huyện và các cơ quan 

lên quan rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng đơn thư và kết quả giải quyết các 

vụ việc liên quan đến tranh chấp, lấn, chiếm đất giữa người dân với các công ty 

nông, lâm nghiêp̣, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019. 

(Gửi kèm thông báo số 410/TB-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh 

trên mạng nội bộ eoffice) 



UBND huyện đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện, gửi dự thảo dư thảo báo cáo về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 27/8/2019 để gửi sở 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định./. 
ơ                                                                               

 

 

Nơi nhận;                                      
- Như trên;    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Công ty TNHH MTV LN Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Trần Huy Hoàn 
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