ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 8334 /UBND-QHĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 26 tháng 7 năm 2018

V/v triển khai thực hiện các công
việc có liên quan đến việc nộp tiền
sử dụng đất sau khi trúng đấu giá
03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự
án Xây dựng công trình đường và
sử dụng quỹ đất 02 bên đường
ĐT.706B, thành phố Phan Thiết.

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công an thành phố;
- UBND các phường, xã: Phú Hài, Hàm Tiến,
Mũi Né và Thiện Nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 298/TB-UBND
ngày 25/7/2018, về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải tại
cuộc họp giải quyết các nội dung đề nghị liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất sau
khi trúng đấu giá 03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự án xây dựng đường và tạo quỹ
đất hai bên đường ĐT.706B, UBND thành phố Phan Thiết các đơn vị nêu trên triển
khai thực hiện các công việc như sau:
1. UBND phường Phú Hài phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh củng
cố hồ sơ thật chặt chẽ, lập phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức bảo vệ thi công đối
với phần diện tích đất hộ bà Văn Thị Ngọc Lan bao chiếm, thời gian hoàn thành
trước ngày 31/7/2018.
2. UBND phường Phú Hài phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp
tục vận động hộ ông Bùi Công Thành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và di dời 04 ngôi
mộ còn lại trước ngày 06/8/2018.
3. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, dự thảo văn bản tham
mưu UBND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra các trường hợp kéo
đường dây điện, khai thác nước trên diện tích đất lấn chiếm thuộc quỹ đất 02 bên
đường ĐT.706B, thời gian trước ngày 31/7/2018.
4. Yêu cầu UBND các phường, xã: Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi Né và Thiện
Nghiệp tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các
trường hợp lấn chiếm, sang nhượng trái phép, đầu cơ đất đai, nhất là các lô đất đã và
đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp chiếm đất
của Nhà nước trên địa bàn, không để ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh.
+ Đính kèm bản phô tô: Thông báo số 298/TB-UBND ngày 25/7/2018 của
UBND tỉnh./.
:
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- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu : VT, P.
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