
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  835 /UBND-NN&PTNT Tràng Định, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

V/v xử lý kịp thời trường hợp vi 

phạm pháp luật đất đai trên  

địa bàn huyện Tràng Định. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Chí Minh. 

   

Sau khi xem xét Công văn số 30/UBND-ĐC ngày 09/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân xã Chí Minh về việc cung cấp thông tin hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự 

án “Trồng cây dược liệu tại xã Chí Minh, huyện Tràng Định’’. Tuy nhiên qua 

kiểm tra cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tự ý đào đắp, đất đồi làm 

biến dạng địa hình, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Uỷ ban nhân dân huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân Chí Minh báo cáo rõ biện pháp khắc phục vi 

phạm đối với ông Trần Văn Thu (Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang) đối với 

hành vi gây biến dạng địa hình đã khắc phục xong chưa, báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước 

ngày 08/6/2022.  

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm hướng dẫn 

UBND xã Chí Minh quy trình, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai đối 

với những thửa đất sử dụng vào trồng cây dược liệu. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì phối 

hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp xây dựng báo cáo cung cấp 

thông tin hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án “Trồng cây dược liệu tại xã Chí 

Minh, huyện Tràng Định’’. Hoàn thành báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện 

trước ngày 10/6/2022.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Uỷ ban nhân dân xã Chí Minh 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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