
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày       tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:  

  - Các phòng ban chuyên môn của huyện; 

  - Chi cục thuế Khu vực TP Nam Định – Mỹ Lộc; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định tại Văn bản số 96-KL/TU(m)  

ngày 20/5/2022 về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh; trong đó có nội dung tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn 

với Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh về tăng 

cường quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo để đánh giá thực trạng tình hình 

quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó có đất đai liên quan đến tôn 

giáo và có giải pháp  tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 377/UBND-VP3 ngày 

03/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012. UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn, các 

phòng ban chuyên môn của huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn 

- Báo cáo Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn tiến hành tổ chức tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, gắn 

với Chỉ thị số 22/2002/CT-UBND ngày 07/11/2002 của UBND tỉnh về tăng cường 

quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo, thời gian tổ chức hội nghị trước ngày 

15/7/2022. 

- Báo cáo bằng văn bản kết quả hội nghị tổng kết bao gồm cả bảng biểu 

(bản giấy và file mềm) gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 20/7/2022  để tổng hợp. 
Để thống nhất nội dung tổng kết của các xã, thị trấn làm cơ sở để tổng hợp 

số liệu, báo cáo tổng kết trên địa bàn toàn huyện; UBND huyện đề nghị UBND 

các xã, thị trấn xây dựng báo cáo theo đề cương báo cáo và các biểu mẫu kèm theo 

công văn này. File mềm báo cáo và biểu tổng hợp đề nghị gửi về địa chỉ email: 

phongtnmtmyloc@gmail.com. 

2. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện, Chi cục thuế Khu vực TP 

Nam Định – Mỹ Lộc: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các 

cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện, Chi cục thuế Khu vực TP Nam Định 

– Mỹ Lộc tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực 

mailto:phongtnmtmyloc@gmail.com


hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, gắn với Chỉ 

thị số 22/2002/CT-UBND ngày 07/11/2002 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý 

đất đai có liên quan đến tôn giáo và tổng hợp xây dựng báo cáo và biểu mẫu gửi 

về sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo theo quy định, thời gian hoàn thành 

xong trước ngày 10/8/2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở TN - MT; 
- Như trên; 

- Thường  trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Quang Huy 
 


		2022-06-20T14:09:40+0700


		2022-06-20T14:46:00+0700


		2022-06-20T14:45:45+0700


		2022-06-20T14:45:45+0700




