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 UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 34 /TB-UBND  
                         

     Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại  

buổi họp nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm sử dụng đất  

tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thủy  

 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi họp nghe báo cáo kết quả thanh 

kiểm tra sử dụng đất, xử lý vi phạm sử dụng đất của Công ty TNHH Hà Xuyên 

và Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý tại Cụm công nghiệp Thủy 

Phương, do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  

Tham dự buổi họp có ông Hồ Đắc Trường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn 

Đình Quang – Phó Chánh thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch 

UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị, phòng ban của thị xã Hương Thủy; 

Đại diện Lãnh đạo Sở Công thương; Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh và Công 

an thị xã Hương Thủy; ông Dương Văn Thành – Phó Chánh thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã 

Hương Thủy, Công an tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên, đơn vị dự họp, 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

1. Về việc sử dụng đất đai, tranh chấp và tố cáo về lĩnh vực đất đai: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quá trình tham mưu giải quyết 

điều chỉnh Hợp đồng cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho Công ty TNHH Hà Xuyên; trường hợp chưa đảm bảo thủ tục, quy định để 

có phương án khắc phục, xử lý và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của Công ty 

TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý. 

- Đối với phần đất Công ty TNHH Hà Xuyên chuyển nhượng sai quy 

định, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi và giao cho UBND 

phường Thủy Phương quản lý. Việc xem xét cho thuê diện tích đất này sau khi 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành công tác thanh tra tại các 

doanh nghiệp liên quan. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu hủy quyết định cho thuê 

đất trước đây và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; đề xuất cho thuê đất diện tích 

đất còn lại đang sử dụng và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty 

TNHH Hà Xuyên theo hiện trạng và đã điều chỉnh ranh giới. 
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- Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sử dụng đất khi chưa 

có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu 

cầu chấm dứt hoạt động. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra về quản lý, sử 

dụng đất và công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp liên quan 

đạng hoạt động tại Cụm công nghiệp Thủy Phương; thực hiện hoàn thành trong 

Quý II năm 2019. 

2. Về công tác quản lý môi trường: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã 

Hương Thủy, Công an tỉnh, Công an thị xã Hương Thủy kiểm tra, giám sát đặc 

biệt và xử lý nghiêm, đảm bảo quy định pháp luật. 

- Doanh nghiệp không thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định, 

Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vị phạm, cưỡng chế, chế tài xử lý và các 

biện pháp khắc phục theo quy định. Việc thực hiện xử lý vi phạm cần rà soát 

thủ tục, củng cố cơ sở pháp lý theo quy định. 

- Trường hợp, các doanh nghiệp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường không 

khắc phục vi phạm, không chấp hành, tham mưu phương án dừng hoạt động sản 

xuất đến khi có biện pháp đảm bảo môi trường theo quy định. 

3. Những nội dung liên quan khác: 

- Đối với nội dung tranh chấp dân sự, cơ quan nhận đơn có văn bản trả 

lời, hướng dẫn thực hiện theo thủ tục tố tụng tại Tóa án nhân dân. 

- Các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra, xử lý theo quy định và thực hiện công khai trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT, TN, ĐC, KN2.  

TL.CHỦ TỊCH 

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Lê Nhật     
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