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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp xem xét nội dung liên quan đến các hộ dân lấn  

chiếm đất của các công ty trên địa bàn 
 
 

 
 

 Ngày 03/5/2019, đồng chí Hoàng Thanh Đạm Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc Họp xem xét, các nội dung liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm 

đất của một số Công ty trồng rừng trên địa bàn huyện, tham gia họp có đại diện 

lãnh đạo các đơn vị: Phòng tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban tiếp công 

dân, Công an, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Công 

ty Dược liệu tốt, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Bính Xá và xã Châu Sơn. 

Tại cuộc họp Đồng chí Hoàng Thanh Đạm chỉ đạo, triển khai các nội dung 

cần giải quyết đối với các hộ dân lấn chiếm đất của các Công ty gây khó khăn 

trong việc sử dụng đất của Công ty. Trên cơ sở ý kiến của hai Công ty và các 

thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND 

huyện kết luận và giao nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị cụ thể như sau:  

1. UBND xã Bính Xá, xã Châu Sơn: Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Công ty Dược liệu tốt và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác tuyên truyền đối với các hộ có hành vi lấn chiếm đất; phối hợp với 

Công ty mời các hộ dân đến làm việc để sớm giải quyết vụ việc; phối hợp kiểm 

tra, rà soát, xem xét giải quyết và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập: Tăng cường công tác 

kiểm tra, nắm hiện trường vụ việc; Xây dựng kế hoạch cụ thể, thời gian phát dọn 

thực bì và thời gian trồng cây đối với 04 khoảnh làm điểm trồng tại xã Bính Xá, 

gửi cho UBND xã Bính Xá và các cơ quan chức năng của huyện để có kế hoạch 

phối hợp thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ dân về ranh 

giới đất của Công ty; quản lý tốt diện tích đất của Công ty đã được giao. Phối hợp 

tốt với UBND xã Bính Xá và các ngành chức năng của huyện tuyên truyền vận 

động, kiểm tra, lập biên bản hiện trường vụ việc làm cơ sở để xem xét, giải quyết 

theo quy định. 

3. Công ty Dược liệu tốt: Phối hợp với UBND xã Châu Sơn tăng cường 

công tác vận động, tuyên truyền người dân hiểu về việc Công ty đã được UBND 

tỉnh cho thuê đất, Kế hoạch trồng rừng của Công ty… kiểm tra làm rõ các đối 

tượng đã vi phạm, phối hợp với UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định của Luật đất đai; xem xét sớm triển khai trồng 7 ha rừng đã phát  từ 

năm 2018 để tránh việc các hộ dân lấn chiếm; tăng cường công tác quản lý và sử 

dụng đối với các diện tích rừng đã giao khoán. 
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4. Công an huyện: Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, không 

để phát sinh điểm nóng trên địa bàn; phối hợp với UBND xã, các Công ty xem xét, 

giải quyết vụ việc theo quy định. 

5. Hạt Kiểm lâm huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và những văn bản mới quy định về xử phạt 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành các quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Kiểm tra xác minh làm rõ 

diện tích rừng, đối tượng vi phạm và mức độ vi phạm tại các xã, thị trấn; kiên 

quyết xử lý đối với những đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ phát triển rừng.  

6. Thanh tra huyện: Chủ động phối hợp với các xã, tham vấn cho các xã 

hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến tranh chấp để ra quyết định xử phạt khi có 

trường hợp phải xử phạt theo quy định.   

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tăng cường công tác tuyên 

truyền về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai, trách nhiệm 

nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện pháp luật về Đất đai; chủ động phối 

hợp với UBND các xã, các Công ty trong công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý 

các trường hợp vi phạm đất đai theo thẩm quyền quy định. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành đoàn thể huyện: Phối 

hợp với các ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn và các Công ty trên địa bàn 

huyên nơi xảy ra tranh chấp đất giữa Công ty và người dân, tăng cường công tác 

tuyên truyền đối với các hộ dân có hành vi lấn chiếm đất của các Công ty trên địa 

bàn huyện. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đc Đạm); 

- UBMT TQ và các ngành đoàn thể huyện; 

- Các phòng: TN và MT; Thanh tra huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Bính Xá; xã Châu Sơn; 

- Lưu: VT. 

           TL. CHỦ TỊCH                                                               

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Trần Huy Hoàn 

 

 

 

 


		2019-05-09T08:29:40+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




