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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai tại Trường 

Tiểu học xã Quốc Việt và Trạm Y tế xã Quốc Việt  

 
 

Ngày 25/5/2022, UBND huyện tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến đất đai tại Trường Tiểu học và Trạm Y tế xã Quốc 

Việt. Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc 

họp, tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo,  Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Lãng đạo và Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức Địa chính UBND 

xã Quốc Việt; Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quốc Việt và Trưởng Trạm Y tế 

xã Quốc Việt.  

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Trường Tiểu học, Trạm Y tế xã Quốc 

Việt báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất của đơn vị; Lãnh đạo UBND xã 

Quốc Việt báo cáo kết quả kiểm tra thửa đất công trình Trường Tiểu học, Trạm 

Y tế xã Quốc Việt và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp. Đồng chí 

Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Giao UBND xã Quốc Việt 

- Chủ trì, phối hợp với Trường Tiểu học xã Quốc Việt tiến hành kiểm tra, 

rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác minh làm rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng 

đất của Trường Tiểu học và các hộ dân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo 

nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý gửi Ủy ban nhân dân huyện 

trước ngày 05/6/2022 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện).  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã kiểm tra thực 

tế hiện trạng sử dụng đất của Trạm Y tế xã; tổng hợp thống kê cụ thể diện tích 

đất bị lấn chiếm, xác minh làm rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đối với diện 

tích đất do các hộ dân lấn chiếm; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

05/6/2022.  

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Quốc Việt thực hiện các quy 

trình thủ tục xử lý, giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất Trạm Y tế xã Quốc Việt 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Quốc Việt, tổng hợp báo cáo 

và đề xuất các giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc 
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sử dụng đất của Trường Tiểu học và Trạm Y tế xã Quốc Việt xong trước ngày 

10/6/2022; tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, 

nghiêm túc phối hợp và triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

La Văn Dương 
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