BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:2505 /BTNMT-TCQLĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử
lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến
2020 trong năm 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng5 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm
2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai
đoạn đến 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó quy định năm 2019
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước phải tổ chức triển khai
thực hiện các nội dung chính của Đề án gồm: tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin
phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; thanh tra việc quản lý, sử dụng
đất tại khoảng 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp và khu
kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và kiểm tra, theo dõi thực hiện kết
luận thanh tra năm 2018. Kết quả thực hiện các nội dung Đề án trên đây được
tổng hợp, báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý
đất đai, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
file số gửi theo địa chỉ email: pttdd@monre.gov.vn) trước ngày 30 tháng 11 năm
2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Để việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2019 được đầy đủ,
thống nhất trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thanh tra và tổng hợp báo
cáo kết quả thực hiện Đề án ở địa phương theo Đề cương, biểu mẫu gửi kèm
Công văn này.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Lưu: VT, TCQLĐĐ(VP, CKSQLSDĐ), Hs.
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