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                            Kính gửi: 

                                             - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

                                             - Phòng Nội vụ; 

                                             - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

                                             - Thanh tra huyện; 

                                             - Chi cục thuế khu vực LaGi - Hàm Tân; 

                                             - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân. 

                                                                                                                                            

UBND huyện nhận được Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 

17/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định 

pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất đối với UBND huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận và đã được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công bố ngày 

27/6/2022 tại Trụ sở UBND huyện Hàm Tân (đính kèm Kết luận thanh tra số 

06/KL-STNMT).  

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân, Chi cục thuế khu vực LaGi - Hàm Tân và 

đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan tại gạch đầu dòng thứ 

nhất điểm 1.1 mục 1 phần V của Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 

17/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả cho UBND huyện 

chậm nhất trước ngày 10/7/2022 để UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm đánh 

giá những nội dung còn sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính, quy 

định về nội dung hồ sơ chuyển mục đích, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai 

phạm, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra. 

2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện nội dung tại gạch 

đầu dòng thứ hai điểm 1.1 mục 1 phần V của Kết luận thanh tra số 06/KL-

STNMT ngày 17/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian chậm nhất 

trước ngày 20/7/2022. 

3. Giao Thanh tra huyện tham mưu triển khai thực hiện nội dung tại gạch 

đầu dòng thứ ba điểm 1.1 mục 1 phần V của Kết luận thanh tra số 06/KL-

STNMT ngày 17/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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4. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực 

LaGi - Hàm Tân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân thường 

xuyên, tăng cường phối hợp trong việc chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ 

tài chính; đồng thời phối hợp với địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý 

các trường hợp sai phạm nhằm tăng cường công tác quản lý về đất đai  tại địa 

phương ngày càng tốt hơn. 

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp cùng Thanh tra huyện 

niêm yết Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 17/6/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc khẩn trương triển khai 

thực hiện. 

Công văn này thay thế Công văn số 1969/UBND-TH ngày 04/7/2022 của 

UBND huyện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Phuoc.            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 
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