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THÔNG BÁO 
V/v Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng và môi trường          

trên địa bàn thị trấn Thanh Hà 

        Kính gửi:   Cán bộ và nhân dân thị trấn Thanh Hà

Trong thời gian vừa qua, UBND thị trấn đã tăng cường tích cực tuyên truyền, 
hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định trong việc sử dụng đất đai, xây 
dựng các công trình trên địa bàn. Song vẫn còn một số cá nhân, hộ gia đình chưa 
nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện theo quy định của nhà nước, của địa phương, có 
hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi 
nông nghiệp, vi phạm QĐ 1654, xây dựng mồ mả trên đất nông nghiệp, khai thác 
đất, cát trái phép ...  những việc làm này đã gây khó khăn trong công tác xử lý của 
địa phương hơn nữa là gây tổn thất về kinh tế, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, trong 
quý 1 năm 2022, Ủy ban thị trấn đã tổ chức lực lượng để tháo dỡ một số công trình 
xây dựng vi phạm trên nông nghiệp, đất thầu, đất ủy ban quản lý.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng và môi 
trường trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị trấn thông báo tới toàn thể cán bộ và nhân 
dân về việc quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, xây dựng và môi trường trên địa 
bàn như sau:
        1. Thực hiện nghiêm quy định của nhà nước, của địa phương về lĩnh vực đất 
đai, khoáng sản, môi trường và xây dựng các công trình nhà ở, nhà tạm, xây dựng 
mộ trí. Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xây dựng, sửa chữa gì thì gặp Trưởng 
khu dân cư, cán bộ chuyên môn hoặc lãnh đạo UBND để được hướng dẫn chi tiết.

2. Nếu cá nhân, hộ gia đình nào quản lý sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất 
đai, khai thác đất, san lấp mặt bằng, cát sỏi lòng sông trái phép, xả nước thải chưa 
qua xử lý, đổ rác thải sinh hoạt, công nghiệp bừa bãi, vứt xác động vật chết ra môi 
trường, tự ý tiến hành xây dựng công trình nhà ở, lều quán, công trình tạm khác đặc 
biệt là xây dựng mộ trí trên đất 721, đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, đất 
uỷ ban quản lý thì địa phương sẽ cương quyết xử lý theo quy định pháp luật hiện 
hành, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi văn bản đến 
cơ quan, đơn vị cá nhân, hộ gia đình công tác về việc vi phạm của cá nhân, hộ gia 
đình trên địa bàn.

3. Đề nghị các ban ngành đoàn thể thị trấn cùng lãnh đạo khu dân cư tổ chức ra 
quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khu vực công cộng, nạo vét kênh mương, thu 
gom, xử lý toàn bộ các điểm phát sinh rác thải, xác động vật chết không đúng quy 
định. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi 



trường chung, ngăn chặn tình trạng vứt rác thải, xác động vật chết bừa bãi ra các 
tuyến sông, kênh, ao hồ... làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
chất lượng nguồn nước gây bức xúc trong nhân dân.

4. Yêu cầu Cán bộ UBND thị trấn, đặc biệt là các đồng chí được phân công phụ 
trách đất đai, xây dựng tại các khu dân cư, Ban lãnh đạo khu dân cư cùng toàn thể 
cán bộ và nhân dân tích cực tuyên truyền vận động các cá nhân, hộ gia đình thực 
hiện đúng quy định về đất đai, khoáng sản, xây dựng và môi trường trên địa bàn, 
nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm, báo ngay về ủy ban để xử lý.

5. Giao Đài truyền thanh thị trấn, khu dân cư phát thanh nội dung thông báo để 
toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị trấn nắm bắt thực hiện. 

Vậy UBND thị trấn Thanh Hà thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân dân được 
biết và nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung để công tác quản lý đất đai, khoáng 
sản, xây dựng và môi trường được đảm bảo theo đúng theo quy định pháp luật ./.

Nơi nhận:                                                  
- TT. Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND, UB. MTTQ;
- Trưởng các đoàn thể;         
- Các đ/c Đảng uỷ viên; 
- Cán bộ phụ trách đất đai, XD;
- BTCB, Trưởng khu dân cư;
- Đài truyền thanh TT, KDC;
- Lưu: HSVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn
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