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Tân Kỳ, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
Về tình hình vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tân Kỳ

Kính giử: - UBND huyện Tứ Kỳ.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tứ Kỳ về việc Báo cáo tình hình vi phạm 
đất đai trên địa bàn xã tháng 04 năm 2022.

UBND xã Tân Kỳ báo cáo UBND huyện Tứ Kỳ và các phòng ban chức năng 
của UBND huyện về tình hình vi phạm đất đai trên đại bàn xã như sau:

- Trong tháng công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã vẫn được sự quan tâm vào 
cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng.

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai được tăng 
cường bằng nhiều hình thức như: Trên hệ thống truyền thanh xã, thường xuyên nắm bắt, 
kiểm tra, nhắc nhở…

- Thường xuyên thực hiện Kế hoạch kiểm tra vi phạm, các thành viên tổ công tác 
ở xã và các thôn phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng để thường xuyên nắm bắt, 
kiểm tra, nhắc nhở trong công tác quản lý đất đai.

Từ những việc làm trên đã góp phần chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành 
pháp luật của đa số người sử dụng đất, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân ý 
thức chấp hành pháp luật đất đai chưa cao vẫn còn hiện tượng cố tình vi phạm trong 
việc xây nhà trên đất chuyển đổi. Do đó trong tháng 04/2022 trên địa bàn xã Tân Kỳ có 
02 vụ việc vi phạm đất đai phát sinh. UBND xã đã tiến hành lập hồ sơ vi phạm, ra 
Thông báo và tổ chức tuyên truyền tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Vậy UBND xã Tân Kỳ báo cáo để UBND huyện Tứ Kỳ, phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện nắm được./. 

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BTV Đảng uỷ xã;
- TT HĐND - UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp
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