
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 2215/UBND-TNMT 
V/v báo cáo thực hiện cải tạo, tận thu nguồn 

đất phục vụ xây dựng nông thôn mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 01 tháng 11 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã: Ngọc Sơn, Thạch Ngọc, Nam 

Hương, Thạch Xuân; 

- Các đơn vị cải tạo: Công ty TNHH Hoàng Tuấn Khanh, Hợp 

tác xã Anh Hợi Phát, Công ty TNHH XDTM Nam Hương, 

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tràng An, Công ty TNHH 

Thanh Dũng HT. 

 

 Thực hiện Công văn số 3104/STNMT-KS
 
ngày 25/10/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện cải tạo, tận thu nguồn đất, cát 

phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn mới, để có cơ sở báo cáo Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Đối với UBND các xã: Ngọc Sơn, Thạch Ngọc, Nam Hương, Thạch 

Xuân:  

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải tạo và việc sử 

dụng nguồn đất thu hồi trong quá trình cải tạo, tuyệt đối không được lợi dụng vận 

chuyển đất cho các công trình ngoài phương án đã được UBND huyện phê duyệt; 

Phối hợp với các đơn vị cải tạo báo cáo kết quả thực hiện theo từng khu vực đã 

được UBND tỉnh chấp thuận (nêu rõ khối lượng đã cải tạo, địa chỉ sử dụng đất, 

việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác bảo vệ môi trường, việc xử lý vi phạm 

hành chính đối với các đơn vị vi phạm, việc hoàn trả mặt bằng tại khu vực đã hết 

thời hạn cải tạo…) gửi về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 10/11/2018. 

 2. Đối với các đơn vị cải tạo: Công ty TNHH Hoàng Tuấn Khanh, Công 

ty TNHH XDTM Nam Hương, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tràng An, 

Công ty TNHH Thanh Dũng HT: 

 Tổ chức cải tạo đúng phạm vi, ranh giới, diện tích cho phép; thực hiện 

việc cải tạo, thu hồi đất san lấp phục vụ các công trình nông thôn mới theo đúng 

phương án được phê duyệt; tuyệt đối không được lợi dụng để khai thác và bán 

khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức; nộp đầy đủ các khoản thuế tài nguyên, 

phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định; Phối 

hợp với UBND các xã báo cáo kết quả thực hiện cải tạo. 

 3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Phối hợp phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Công an huyện rà soát, kiểm tra việc thực hiện cải tạo và tận thu đất san lấp 



phục vụ nông thôn mới tại các khu vực nói trên, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 15/11/2018. 

 Yêu cầu các Đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT tịch UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, KT-HT; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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