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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện quyết định số 469/QĐ-UBND  

ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh.  

 

Ngày 03/3/2020, Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm 

điểm tiến độ thực hiện quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh 

về việc Thành lập Đoàn kiểm tra các trường hợp giao đất trái thẩm quyền và kết quả 

xử lý trên địa bàn 04 huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy và việc giao đất 

cho cơ sở tôn giáo tại Công ty TNHH MTV nông trường Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng; cùng dự họp có Lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên & Môi trường, Cục thuế tỉnh; 

Lãnh đạo UBND các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực, Nghĩa Hưng; 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình thực 

hiện quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh; ý kiến của lãnh 

đạo UBND các huyện và ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành cùng 

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Việc triển khai, kiểm tra các trường hợp giao đất trái thẩm quyền và kết quả 

xử lý trên địa bàn 04 huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy và việc giao đất 

cho cơ sở tôn giáo tại Công ty TNHH MTV nông trường Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng đã được Đoàn kiểm tra thành lập theo quyết định số 469/QĐ-UBND thực hiện, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý tại các văn bản số: 95/KH-UBND ngày 16/10/2018, số 

13/TB-UBND ngày 30/01/2019, số 297/UBND-VP3 ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh. 

Kết quả cho thấy đến thời điểm hiện nay các huyện triển khai thực hiện tiến độ còn 

rất chậm do công tác chỉ đạo chưa thực sự tập trung nhất là ở cấp xã.  

2. Yêu cầu UBND các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực khẩn 

trương, nghiêm túc tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo tại các 

văn bản của UBND tỉnh (trong báo cáo nêu rõ tổng số vụ vi phạm, số trường hợp vi 

phạm đã giải quyết xong, số trường hợp đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, 

những trường hợp còn vướng mắc khi giải quyết có liên quan đến trách nhiệm của 

các tổ chức, cá nhân, đề xuất phương án xử lý cụ thể kèm theo mốc thời gian đối với 

các trường hợp vi phạm) xin ý kiến Ban thường vụ huyện ủy trước khi gửi về Sở Tài 

nguyên & Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 06/3/2020 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh. 
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3. Đối với việc giao đất cho các cơ sở tôn giáo tại Công ty TNHH MTV nông 

trường Rạng Đông, giao Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục tham mưu văn bản để 

xin ý kiến Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh; đồng thời yêu cầu UBND huyện 

Nghĩa Hưng quản lý chặt chẽ quỹ đất đã giao trái thẩm quyền cho các cơ sở tôn giáo 

tại Công ty TNHH MTV nông trường Rạng Đông. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 

- Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh; (để b/c) 

- Các Sở, ngành: TNMT, Thuế; 

- UBND các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên,  

Giao Thủy, Nam Trực, Nghĩa Hưng; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8, VP3. 
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TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Trần Kha 
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