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V/v xử lý vi phạm về đất đai trên địa 
bàn xã Khánh Khê, huyện Văn Quan

Lạng Sơn, ngày   23  tháng 8 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:   
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Văn Quan. 

 

Xem xét Báo cáo số 417/BC-STNMT ngày 07/8/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc kiểm tra tình hình san lấp đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất tại xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND huyện Văn Quan: 

- Thực hiện nghiêm túc Văn bản chỉ đạo số 231/UBND-KTN ngày 
23/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nghiệm của tập thể, cá nhân có liên 
quan đến việc các hộ dân tự ý san lấp đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa) tại xã 
Khánh Khê nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Báo cáo kết 
quả kiểm điểm về UBND tỉnh trước ngày 10/9/2019. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Khánh Khê rà soát, lập biên 
bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 
các hộ gia đình, cá nhân tự ý san lấp đất sản xuất nông nghiệp trái phép trong khi 
chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tăng cường tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích 
sử dụng đất, san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất 
đai, khoáng sản, môi trường.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn 
UBND huyện Văn Quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
cơ quan liên quan thực hiện./.  

  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, BTCD, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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