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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 
 

Số:           /UBND-TNMT 
 

V/v tập trung chỉ đạo, xử lý các 

trường hợp vi phạm xây dựng các 

công trình trái phép trên đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quan Sơn, ngày          tháng         năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Ban QLRPH Quan Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 7818/STNTMT-TKT ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh, về việc tập trung chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm xây 

dựng các công trình trên đất sản xuất nông nghiệp. 

 Ngày 24/8/2021 Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đã ban hành Văn bản số 

1421/UBND-TNMT về việc tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

 Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn. Ủy ban nhân dân 

huyện Quan Sơn đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, lập 

hồ sơ xử lý dứt điểm từng trường hợp cụ thể theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

huyện tại mục 2; và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

có liên quan thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

đất đai, xây dựng; quản lý, sử dụng đất thiếu chặt chẽ, để các công trình xây dựng 

trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chậm phát hiện hoặc phát hiện nhưng biện 

pháp xử lý không nghiêm, chưa dứt điểm tại mục 4, của Công văn số 

1421/UBND-TNMT ngày 24/8/2021; báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND 

huyện trước ngày 01/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện), file 

số gửi về địa chỉ email: nhoquanson@gmail.com. Đây là nội dung quan trọng 

được Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Chủ tịch UBND 
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huyện quan tâm chỉ đạo trực tiếp, do đó đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tập trung kiểm tra, xử lý, hoàn thành báo cáo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện theo nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;      

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Lưu VT, TNMT. 

                                                                                    

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Trọng Tuấn 
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