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Số:   1401 /UBND-TCKH 
V/v đôn đốc triển khai thực hiện 

bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng QSD đất theo phương án 

đã được duyệt (lần 3) 
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Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Đức Thọ, ngày  07  tháng 6 năm 2021 

 

     

                       Kính gửi:  UBND các xã Hòa Lạc; Tân Dân; An Dũng;  

                                        Lâm Trung Thủy; Bùi La Nhân; Quang Vĩnh. 

     

  Ngày 26/4/2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 957/UBND-

TC-KH về việc triển khai thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất (lần 1); Văn bản số 1078/UBND-TCKH ngày 10/5/2021 đôn đốc bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (lần 2) đối với các cơ sở nhà đất đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 8/4/2020. 

Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Tài nguyên - Môi trường chậm nhất ngày 15/5/2021 

để cho ý kiến thực hiện. Tuy vậy, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên - Môi 

trường, cho đến nay UBND các xã nói trên chưa nộp hồ sơ triển khai bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất đã được 

UBND tỉnh phê duyệt theo chỉ đạo của UBND huyện tại 2 văn bản nêu trên.   

UBND huyện nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND các xã nói trên, không 

thực hiện kịp thời các chỉ đạo của UBND huyện, các phương án đã được UBND 

tỉnh phê duyệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực hiện việc bán tài sản trên 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Để triển khai kịp thời 

việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án đã 

được phê duyệt. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực 

hiện theo trình tự hướng dẫn, hoàn thành (Bước 1) gửi về UBND huyện, qua phòng 

Tài nguyên - Môi trường trước ngày 15/6/2021 để tổ chức thẩm định cho ý kiến. 

Trường hợp sau ngày 15/6/2021 mà UBND các xã chưa nộp hồ sơ thì Chủ tịch 

UBND các xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Phòng TN-MT (theo dõi đôn đốc); 

- Phòng KT-HT; TC-KH; 

- Lưu: VT, TC. 
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