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CHỈ THỊ
V/v tăng cường quản lý việc chuyển mục ñích sử dụng
và chuyển loại ñất nông nghiệp sang mục ñích sử dụng khác, loại ñất khác

Trong những năm gần ñây, việc tự ý chuyển mục ñích sử dụng ñất và
chuyển loại ñất diễn ra phức tạp, ñặc biệt là việc tự ý ñào ao nuôi cá tra xuất
khẩu theo qui trình nuôi công nghiệp, vừa vi phạm pháp luật về quản lý ñất ñai,
vừa gây ô nhiễm môi trường ñến mức nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân huyện
Thốt Nốt ñã có Chỉ thị số 06/2004/CT-UB, ngày 13/10/2004 và một số văn bản
chỉ ñạo tăng cường giáo dục, xử lý các vi phạm về quản lý ñất ñai, song trước
lợi nhuận của nghề nuôi cá tra xuất khẩu vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi
phạm, gây khó khăn cho hoạt ñộng quản lý ñất ñai trên ñịa bàn huyện và gây bất
bình trong nhân dân về ô nhiễm môi trường. ðể khắc phục tình trạng trên, Ủy
ban nhân dân huyện chỉ ñạo:
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các ngành hữu quan, các
tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục mở ñợt vận ñộng,
giáo dục pháp luật về quản lý ñất ñai, về bảo vệ môi trường và ý thức cộng ñồng,
sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội, ñể mọi người hiểu rõ
ñược quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật, từ ñó chấp hành tốt các qui ñịnh
của pháp luật. Mỗi ñịa phương, mỗi tổ chức chính trị - xã hội phấn ñấu không ñể
các vi phạm về việc tự ý chuyển mục ñích sử dụng ñất, tự ý chuyển loại ñất xảy ra
trong ñơn vị mình, tổ chức mình.
2. Giao cho Phòng Hạ tầng kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, sớm hoàn tất dự thảo
qui ñịnh về ñường giao thông nông thôn thủy, bộ (thực hiện phân cấp Huyện
quản lý) trên ñịa bàn ñể sớm ban hành, làm cơ sở cho việc quản lý hành lang

