
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THÚC KHÁNG

Số: 13/TB-UBND

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

Thúc Kháng, ngày 31  tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO 
V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai và môi trường 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa  

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền  địa phương năm 2019;

Căn cứ luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Công văn số 84/TNMT ngày 30/8/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Bình Giang về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực đất đai và môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp 

vi phạm;

Thực hiện Nghị quyết Đảng Ủy xã Thúc Kháng về việc tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý 

dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường.

Ủy ban nhân dân xã Thúc Kháng ra thông báo một số nội dung như sau: 

1. Nghiêm cấm các trường hợp lấn chiếm đất công chưa sử dụng, đất do 

UBND xã quản lý, đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình 

có hành lang bảo vệ;

2. Nghiêm cấp sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép; sử dụng sai mục đích sử dụng đất được giao; 

3. Nghiêm cấm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất do UBND xã quản 

lý, xây dựng trên đất ruộng canh tác, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng 

lúa sang đất trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm;

4. Nghiêm cấm các hành vi vứt rác, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường.



Các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ bị cảnh cáo, phạt 

tiền và buộc khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. 

Nay UBND xã Thúc Kháng xin thông báo để toàn thể nhân dân nắm được; 

giao cho các đồng chí công chức chuyên môn, lực lượng công an xã, dân quân 

thường trực và trưởng thôn trong toàn xã thường xuyên kiểm tra, giám sát phát 

hiện các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, kịp thời báo cáo về UBND xã./.

Nơi nhận:                                                                               
- Thường vụ Đảng ủy (để b/c);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các thôn trong xã;                                                       

- Đài TT xã (để t/b);

- Cổng thông tin điện tử;                                                                                
- Lưu VT.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Sơn 
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