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BÁO CÁO
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về khoáng sản Quý I trên địa bàn xã Ayun Hạ
Thực hiện Công văn số 218/TNMT-TH ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc
phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Tài nguyên môi trường trên địa bàn
huyện Phú Thiện.
UBND xã báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng
sản trên địa bàn xã Ayun Hạ quý I/2022 như sau:
- Về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản: Trên địa bàn xã
hiện nay không có các mỏ khai thác khoáng sản, không có trường hợp khai thác
khoáng sản trái phép.
- Về việc tình trạng người dân tự ý hạ độ cao chuyển đất đi nơi khác, chuyển
đổi mục đích đất trái phép, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp:
Qua kiểm tra phát hiện trên địa bàn xã có 01 trường hợp tự ý hạ độ cao đất
(làm thay đổi hiện trạng đất) chở đất ra khỏi khu vực, UBND xã lập biên bản vi
phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là
5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn).
Có 02 trường hợp tự ý chuyển mục đích đất trái phép xây dựng nhà trên đất
nông nghiệp (chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp). UBND xã đã tiến
hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với số tiền là 6.000.000đ (Sáu triệu đồng chẵn).
- Về việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong
quý I UBND xã không tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nào.
UBND xã báo cáo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện được biết và tổng
hợp./.
Nơi nhận:
-Phòng TN&MT huyện;
-Lưu: VT.
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