
HOt BONG NHAN DAN 
HUYN CON DAO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VWT NAM 
Bc lap - Tu' do - Hanh phüc 

S6: £Z/CV-HDND 
V/v D cixing Báo cáo v tinh hinh 
chap hânh pháp 1ut trong linh vrc 

quãn 1 dat dai, xây dxng näm 2019. 

Con Dáo, ngày 25 thang 11 nàm 2019 

Kinh g&i: U ban nhân dan huyn 

Can cir K hoach s 20/KH-HDND ngày 01/10/2019 cüa Thuing trirc HDND 
huyn v giám sat tInh hInh chAp hành pháp 1ut trong linh virc quân 1 dAt dai — xay 
dirng näm 2019; Thithng tric HDND huyn yêu cAu TJBND huyn xây dirng báo cáo 
gui cho Doàn giám sat v 3 ni dung theo d cuong nhu sau: 

1. GIAM SAT VIEC THIIC HIEN NQI DUNG THÔNG BAO sO 657-
TBIHU NGAY 22/8/2019 CUA THU'(NG TRIfC HUYN UY: 

Tai miic 1 Thông báo s 657-TB/I-LU ngày 28/8/20 19, Thu?mg trrc Huyn Uy yêu 
câu: "UBND huyn tp trung giái quyêt djt dim 05 tru'àng hcrp vi pham trong lInh vrc 
dat dai, xáy dwng trên dja bàn huyên, cy th: ông Trn Thanh Tam — KDC sá 9, bà 
Pham Thi Thu — KDC sJ 3, ha Nguyén Thj Hang — KDC s 7, óng Vô Van Long — KDC 
sc 1, ông Ha Van TrI — KDC so' 3 'Thài hgn hoàn thành: 31/12/2019) ". 

Báo cáo cüa UBND huyén tap trung vào nhing nôi dung sau: Tii th&i dim giám 
sat, os tnthng hçcp vi pham trong linh virc dAt dai, xây dirng nay dA giâi quyt, xü 1 
dn dâu? K hoach  d giâi quyt düt diem truàc ngày 31 / 12/2019 theo chi dao  cüa 
Thixông trirc Huyn üy nhu th nao? Nhctng khó khãn, vuàng mAc và nguyen than? 
Hithng xu 1 tip theo nhu th nào? 

2. yE VIC TRIEN KHAI THtJ'C HIN NHUNG MEN NGHJ SAU GIAM 
SAT CUA BAN PHAP CHE HOND HUYN yE CONG TAC XI PH4T VI 
PHAM HANH CHI NH DO! VI PHONG TAI NGUYEN — MO! TRUNG VAO 
CUOI THANG 6/2019 (theo Thông báo so' 03/TB-BPC ngày 03/7/2019 cia Ban Pháp 
ché'): UBND huyên báo cáo nhüng nôi dung sau:  

a. Trirong hçrp vi phim cüa Nhà nghi Thanh Ha: Tâi nay dâ giái quy& xCr 1 
dn dâu? Co giâi quyt dirt dim duçic hay không? Nêu rO nhung khó khàn, vuâng mAc 
(nu co), 1 do vi sao? Huâng xi:r 1 tip theo thu th nào? 

b. 20/32 trtrong hqp chira khàc phuc hu qua vi phm trên thyc dla  (tai thii 
dim Ban Pháp ch HDND huyn giám sat): Tói nay dA xü 1 buc khAc phiic h.0 qua 
vi pham duçic bao nhiêu tru&ig hcip, con lai  bao nhiêu truOng hçip? Co giãi quy& düt 
dim dirge hay không? Nêu rô nhüng khó khän, vuOng mAc (nu co), 1 do vi sao? 
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Huing xir 1 tip theo nhi.r th nao? 

3. GIAM SAT yE CONG TAC CAP GIAY PHEP XAY DVNG  vA XIN 
CHUYEN MJC D!CH SI DUNG  DAT CUA NGUI DAN (theo kt luân Phiên 
h9p thu 35 cüa Thithng trirc HDND huyn): UBND huyên báo cáo nhUng nôi dung 
sau:  

a. V cong tác cp giy phép xây ding: Tir d.0 nàm 2019 tài ngày 20/11/2019, 
có bao nhiêu tnrng hqp xin cp phép xây dirng (dt.rqc cp va không duçic cap); NhUng 
trithng hçip không duçic cAp phép vi 1 do gI? Co theo dung quy djnh pháp lust và chi 
dao cña Tinh hay không? Kern theo là Bang ké danh sách các trir?Yng hcip Cirl th: &rçrc 
cAp, không dugc cAp và l do. 

b. V xin chuyn miic dIch sü' dung dat: Tr dAu näm 2019 tri ngày 20/11/20 19, 
có bao nhieu trisông hçp xin chuyn mic dIch sCr diving dAt; k& qua giái quyt (trong do 
giâi quyt bao nhiêu tri.r&ng hcip và không giãi quyt bao nhiêu triRmg hçip); Nhtng 
trithng hcip không giái quyt vi l do gI? Kern theo là Bang ké danh sách các trix?mg 
hqp ci th không disc cAp và l do. 

c. Cung cAp các van bàn pháp lu.t có lien quan lam co s& pháp ly" d UBND huyn 
tü chi không cho chuyn miic dIch sü dicing dAt và không cAp giAy phép xây drng cho 
ngri dan. 

D nghj UBND huyn chi dto vic xây dmg báo cáo nhu ni dung yêu cAu trén 
dày và chi do co quan chuyên môn, cung cAp các h so, tài 1iu lien quan theo yêu cAu 
v Doàn giám sat cüa Thu&ng tnrc I-IDND huyn chm nhAt là ngày 06/12/2019.!. 

re  

Noinhmn 
- TTr. Huyn Oy (b/c); 
- BTTr UBMTTQVN huyn; 
- Các thành viên Doàn giám sat; 
- Các Ban và cac dal  biêu HDND huyn; 
- Dang trn Cong TFDT cña HDND huyn; 
- Liru: VT+ TH. 

TM. THISONG TRU'C HDND 
PHO CHU TICH 
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