
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  834/UBND-TNMT 
 

Về việc quản lý nhà nước về đất 

đai, môi trường thôn Bản Bó xã 

Tri Phương 

 

Tràng Định, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Ủy ban nhân dân xã Tri Phương 

 

Trong thời gian quan cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu du 

lịch ngày càng trở nên không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của nhân dân 

trong đó có một số hộ dân trên địa bàn thôn Bản Bó xã Tri Phương đã có những 

cách làm hay để khơi dậy tiềm năng du lịch nơi đây. Tuy nhiên để thực hiện 

đúng quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau. 

 1. Giao Ủy ban nhân dân xã Tri Phương: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường tại thôn Bản Bó xã 

Tri Phương nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cá nhân 

trong việc đến thăm quan, vận động nhân dân trong thôn quản lý, sử dụng đất 

đai đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định, ký cam kết với các hộ dân trong 

thôn về việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trường. 

 Tiếp tục kiểm tra hướng dẫn vận động nhân dân quét don vệ sinh môi 

trường các khu vực trong thôn, không được lấn, chiếm đất, xây dựng nhà trái 

phép, san gạt làm biến dạng địa hình ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tự 

nhiên. (Tổng hợp báo cáo kết quả về Phòng Tài nguyên và môi trường xong 

trong tháng 6/2022). 

 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Ủy ban nhân 

dân xã Tri Phương theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quản lý nhà 

nước về đất đai, môi trường tại thôn Bản Bó xã Tri Phương nếu có khó khăn 

vướng mắc vượt quá thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND huyện; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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