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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Cẩm Đông

Trong thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có 
hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, kịp thời giải quyết các tranh 
chấp, kiến nghị, phản ánh của người dân về đất đai góp phần làm ổn định tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn một số Thôn vẫn còn có tình trạng vi phạm 
về đất đai như san lấp ao tập thể, lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích... 
gây dư luận không tốt trong nhân dân. Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về 
đất đai trên địa bàn xã đảm bảo đúng pháp luật, trong thời gian tới UBND xã yêu 
cầu các ông bà Trưởng, Phó thôn, Kiểm soát HTXDVNN, Hợp tác xã DVNN, Công 
an xã, cán bộ công chức có liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Các ông, bà Trưởng, Phó thôn thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện 
vi phạm về đất đai trong khu dân cư, đặc biệt là việc lấn chiếm, xây dựng trên đất 
tập thể, san lấp ao hồ để phối hợp với cán bộ Địa chính XD-MT, Địa chính-NN- 
GT-TL-NTM, Công an xã giải quyết triệt để, không để tái vi phạm.

2. Hợp tác xã DVNN chỉ đạo các ông Tổ trưởng tổ dịch vụ thường xuyên 
kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lấy đất ruộng trên 
đồng; phối hợp với lực lượng Công an xã, cán bộ Địa chính Nông nghiệp - GT- TL-
NTM thường xuyên tuần tra, phát hiện vi phạm và xử lý kịp thời.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các ngành đoàn thể, Đài truyền thanh 
xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật về đất đai, không lấn chiếm đất, san lấp ao tập thể, lấy đất ruộng trên 
đồng, sử dụng đất đúng mục đích...

4. Đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn tăng cường chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện về quản lý đất đai, đặc biệt là việc phát hiện, phối 
hợp ngăn chặn vi phạm về đất đai đối với các thôn do mình phụ trách.



5. Thôn nào để tình trạng vi phạm về đất đai, đặc biệt là các hành vi lấn 
chiếm đất, san lấp ao tập thể, lấy đất ruộng trên đồng, sử dụng đất sai mục đích thì 
ông bà Trưởng thôn đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ông bà Trưởng phó thôn, Trưởng các ngành 
đoàn thể, cán bộ công chức xã, các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTĐU HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ xã, Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Đảng ủy viên phụ trách các thôn;
- Hợp tác xã DVNN;
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân;
- Đài truyền thanh xã;
- Công an xã, Ban chỉ huy QS xã;
- Cán bộ, công chức xã có liên quan;
- Các ông bà Trưởng phó, thôn;
- Lưu: VP.
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