
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TNMT 

 

Như  Thanh, ngày       tháng       năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Kết luận 

thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa tại huyện Như Thanh. 

 

 
 

        Kính gửi:   

    - Các phòng, ngành chức năng cấp huyện 

    - Uỷ ban nhân dân 14 xã, thị trấn 
 

Thực hiện Kết luận số 15/KL-STMMT ngày 06/5/2022 của sở Tài nguyên 

& Môi trường kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện 

Như Thanh;  

 Sau khi nghiên cứu nội dung kết luận thanh tra, để tăng cường công tác 

quản lý sử dụng đất, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện, UBND huyện Như Thanh yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn, các phòng ngành chức năng cấp huyện theo chức năng 

nhiệm vụ thực hiện: 
 
 

1. UBND các xã, thị trấn.  
 

 

2.1. Đối với các xã Hải Long, Phú Nhuận và thị trấn Bến Sung. 
 

- Thực hiện công khai Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định;  

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh 

tra số 15/KL-STMMT ngày 06/5/2022 của sở Tài nguyên & Môi trường. 

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn 

tại hạn chế đã chỉ ra trong kết luận thanh tra. 
 

2.2. Đối với các xã còn lại thực hiện. 

- Nghiên cứu nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn huyện và các xã Hải Long, Phú Nhuận và thị trấn Bến Sung để 

kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, 

kế hoạch đã được phê duyệt, chú trọng bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Tổ chức 

công bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng 

lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định ranh giới, lập bản đồ diện tích 

đất trồng lúa, vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao. 

- Quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa chuyển đổi sang trồng các loại cây 

khác, đảm bảo không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; 

không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao 

thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. Đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình 

thủy lợi, kỹ thuật trồng lúa, giống lúa để đảm bảo ổn định và phát triển diện tích 

đất trồng lúa trên địa bàn huyện. 
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- Chủ động rà soát, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm xây 

dựng trên đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa. 

- Nghiêm túc thực hiện, hướng dẫn thực hiện việc nộp tiền bảo vệ phát 

triển đất trồng lúa đối với các dự án chưa thực hiện. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân lập hồ sơ cấp đổi, cấp mới GCNQSD đất 

theo quy định, nhất là những nơi thực hiện dồn điền đổi thửa đất lúa; phối hợp 

với đơn vị tư vấn đo đạc, phòng đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên & Môi 

trường để sớm hoàn thiện hồ sơ địa chính, bản đồ sau đổi điền dồn thửa đất lúa 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Khẩn trương thực hiện chỉnh lý 

hồ sơ địa chính, lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 

quy định. 
 

2. Các phòng chức năng cấp huyện. 
 

- Các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính 

kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Thanh tra huyện và các đơn vị có liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung Kết luận thanh 

tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định. 
 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 31/5/2022. 

- Phòng Văn hóa thông tin: Cập nhật, đăng tải nội dung Kết luận thanh tra 

số 15/KL-STMMT ngày 06/5/2022 của sở Tài nguyên & Môi trường trên trang 

thông tin điện tử của huyện Như Thanh theo quy định. 

- Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và du lịch: Cập nhật đưa tin, công 

khai tuyên truyền rộng rãi nội dung Kết luận thanh tra số 15/KL-STMMT ngày 

06/5/2022 của sở Tài nguyên & Môi trường. 

- Văn phòng HĐND& UBND huyện thực hiện việc niêm yết Kết luận 

thanh tra số 15/KL-STMMT ngày 06/5/2022 của sở Tài nguyên & Môi trường 

tại trụ sở UBND huyện theo quy định. 
 

(Gửi kèm theo Kết luận thanh tra số 15/KL-STMMT  

ngày 06/5/2022 của sở Tài nguyên & Môi trường) 
 

 
ơ 

Trên cơ sở các nội dung trên, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- Sở TN&MT;  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;               

- Lưu VT.               

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
L

 Đặng Tiến Dũng 
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