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Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ban quản lý dự án các công trình huyện; 

- Các Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các công trình, dự 

án trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong những năm qua, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển của huyện 

được Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn 

huyện diễn ra sôi động; công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được huyện, các 

chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được nhiều 

kết quả đáng ghi nhận, trong đó có công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, tận thu khoáng sản, bảo vệ môi trường. Nhiều dự án, công 

trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Để triển khai công tác đầu tư xây dựng trên huyện trong năm 2023 và các 

năm tiếp theo đảm bảo đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật về tài 

nguyên và môi trường, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư 

các công trình, dự án trên địa bàn huyện; các phòng, ban huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung sau:  

1. Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện 

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy 

định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý một số 

vấn đề sau: 

+ Chỉ được triển khai thực hiện dự án khi được cấp có thẩm quyền giao 

đất đối với dự án có nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Phải thực hiện công tác 

thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất trước khi thực hiện dự án.  

Trong quá trình thi công dự án không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 

các chủ sử dụng đất xung quanh, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định (nếu có). 

+ Thực hiện đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường đối với 

các dự án án thuộc trường hợp phải đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi 
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trường theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép môi 

trường trước khi thực hiện dự án; 

+ Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản trong diện tích đất của dự án 

đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc cho phép đầu tư (sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây 

dựng công trình đó) thì chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư phải đăng ký khu vực, 

công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác theo quy 

định. Đối với các công trình, dự án phải thực hiện việc san lấp mặt bằng thì chủ 

đầu tư, đại diện chủ đầu tư phải tiến hành đăng ký mỏ đất san lấp hoặc vật liệu 

san lấp khác (đá, cát, sỏi,…) theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án trên địa bàn đảm bảo quy định của pháp luật nói chung và 

pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng. 

- Trường hợp chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư vi phạm các quy định của 

pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các quy định trên khi thực hiện 

các công trình, dự án trên địa bàn huyện thì thủ trưởng đơn vị đó hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện.   

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Kịp thời tham mưu cho UBND huyện, phối hợp, hướng dẫn UBND các 

xã, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, 

khoáng sản trên địa bàn nói chung và quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, 

khoáng sản trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn huyện nói riêng; 

- Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư dự án có 

trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất, thu hồi đất, trình giao đất để thực hiện các công 

trình dự án trên địa bàn theo quy định;  

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra cơ sở để kịp thời phát hiện, 

tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định 

của pháp luật về về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn nói chung và vi 

phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản trong triển khai các công 

trình dự án trên địa bàn huyện nói riêng. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chỉ tham mưu cho UBND huyện 

quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình, dự án thực hiện đảm bảo các quy 

định của pháp luật, trong đó có các quy định về đất đai, môi trường, khoáng sản. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Nâng cao công tác thẩm định thiết 

kế kỹ thuật công trình dự án, trong đó lưu ý: Việc tận dụng khoáng sản đá,… 

trong phạm vi công trình để thực hiện công trình, nguồn gốc vật liệu xây dựng, 

vị trí bãi đổ thải,… 
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5. UBND các xã, thị trấn 

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường 

trên địa bàn quản lý; 

- Phân công cán bộ, công chức theo dõi địa bàn, nắm tình hình đảm bảo 

xử lý nghiêm ngay từ cơ sở các vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản khi 

triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; 

- Thực hiện xác nhận nguồn gốc đất, thời gian tạo lập tài sản trên đất thu 

hồi theo đúng quy trình, thẩm quyền và quy định pháp luật;  

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, các đơn vị có liên 

quan trong việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện các công trình dự án trên địa 

bàn quản lý, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, 

môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện quản lý mà không xử lý hoặc không 

có biện pháp xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. 

6. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm thực hiện, phối hơp thực hiện các quy định về đất đai, môi trường, 

khoáng sản trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể 

huyện; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy ;  

- Thường trực HĐND huyện;        (Báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT. Đảng ủy các xã, thị trấn (Biết chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TNMT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Tuân 
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