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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp
giải quyết việc giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo Hương Xuân
Ngày 25/4/2022 tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó
Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp để giải quyết nội dung Báo cáo số 91/BCUBND ngày 20/4/2022 của xã Hương Xuân.
Thành phần tham dự có Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc
và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND và
Công chức địa chính xã Hương Xuân.
Tại cuộc họp Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, UBND
xã Hương Xuân đối chiếu các bản đồ địa chính của Trung tâm Kỹ thuật – Sở Tài
nguyên và Môi trường ngày 12/01/2010 và Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND
ngày 20/9/1016 của UBND huyện Nam Đông để xác định nguồn gốc đất của 02 hộ
Hoàng Lý, Nguyễn Vui. Tại hai Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 07/4/2022 và Báo
cáo số 91/BC-UBND ngày 20/4/2022 của xã Hương Xuân là chưa đảm bảo.
Căn cứ các văn bản nêu trên Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. UBND xã Hương Xuân xác nhận lại phần diện tích đất nằm trong khu vực
dự án khai thác đá Grabo của Công ty cổ phần đầu tư Hà An – Phú Lộc diện tích
nào thuộc quyền quản lý của UBND xã hoàn thành trước ngày 29/4/2022.
2. UBND xã Hương Xuân làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Hà An – Phú
Lộc về việc xác nhận lại bản đồ địa chính giải thửa đúng theo quy định.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cập nhật và
thực hiện các công việc của mình đúng theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp
giải quyết việc giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo Hương Xuân. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị và UBND xã Hương Xuân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TNMT, TTPTQĐ, VPĐKĐĐ;
- UBND xã Hương Xuân;
- Công ty CPĐT HA-PL;
- VP: LĐ và CVKT;
- Lưu: VT.
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