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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI BINH

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VI]T NAM

S22/UBND-TNMT
Vêvtc th 1 vi phm

Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc
TP. Thai Binh, ngày3)tháng 10 nàm 2020

ye dat dai tai xã Vu Lac
KInh g1ri:
- Chü tich Uy ban nhân dan xã Vu Lc;
- Các phông, ban, dan vj có lien quan.
Theo thông tin cüa cong dan và báo cáo cüa phOng Tài nguyen và Môi tnrng
thành phô ye kêt qua kiêm tra thrc tê tInh hinh vi phm ye dat dai ti khu dat thüy 1i
yen dung truc thôn Thuang Cam, xã Vu Lac, UBND Thành phô chi do nhu sau:
1. Yêu cu Chü tjch Uy ban nhân dan xã Vu Lac thirc hin nghiêm Lut
Dat dai nàm 2013; Chi thi so 17/CT-UBND ngày 16/10/2019 cña UBND Tinh;
các Van bàn chi do cüa UBND thành phô (Cong van so 07/UBND-TNMT ngày
06/01/2020, Cong van so 477IUBND-TNMT ngày 13/3/2020, Cong van so
671/UBND-TNMT ngày 07/4/2020, Cong van so 1778/UBND-TNMT ngày
01/9/2020) ye tang cithng cong tác quán 1 nhà nuc ye dat dai.
Khn truang ngãn chn ngay và xir 12 nghiêm, dirt diem dôi vi trung
hçp ông f)oàn Van TrIu xây dung quán ban hang trên din tIch dat thüy 1çi yen
du?ng tnc thôn Thuang Cam vi phm Lut Dat dai; buc khôi phiic 1?i tinh
trng càa dat truc khi vi ph?m theo quy djnh cüa pháp 1ut; Kiêm diem lam rö
trách nhiêrn cüa tap the, cá nhân dê xáy ra tInh trng vi phm nêu trên; Báo cáo
kêt qua thuc hiên
UBND thành phô, thi gian truc ngày 15/11/2020.
2. Các phông, ban, dan vi: Dôi Thanh tra xây drng và Quán l trt t'r dO
thi, Tài nguyen và Môi trung, Quân 1dô thi, Thanh tra, Tix pháp, Ni vii
thành phô can ciii chrc näng, nhim vii kiêm tra, don dôc UBND xã VC1 Lc xr
1 vi phrn nêu trên theo quy djnh.
3. D nghj Dàng üy xã Vu L?c tang cumg cong tác lãnh do, chi do
UBND xã thirc hin nghiêm Lut Dat dai näm 2013; Chi thj so 17/CT-UBND
ngày 16i'10/2019 cña UBND Tinh và các van bàn chi dao cüa UBNID thành phô,
chi do UBND xã khan truang ngãn chn và xiii l nghiêm, düt diem vic xây
dung cong trInh trái phép nêu theo quy djnh.
4. Dê nghj các dng chI duc Thành üy, UBND Thành ph phân cong phii
trách xã Vu Lc tang cithng lãnh do, chi do cap üy, chInh quyên xã Vit Lac xr
1' nghiCm các vi phm ye dat dai theo quy dnh.
Nhn Cong van nay, Chü tich Üy ban nhân dan xã Vi Lc, Trung các
phàng, ban, dan vj có lien quan khân truang thirc
ye

Noinhän:
- Nhu tren,
- Thu'àn truc Thành iy;
- D/c Chu tch, các d/c Phó Chu tjch UBNDTP;
- Các d/c dtrçc Thãnh ñy, UBND Thành phô
phân cong phy trách xã Vu Lc;
- Dãng O\' xã Vu Lac;
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