
ỦY BAN NHÂN NHÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BẮC BÌNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 524 /UBND-NC                        Bắc Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân trong công tác 

quản lý đất đai liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông 

nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường 

 

 

Thực hiện Công văn số 1875-CV/HU ngày 18/10/2019 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân 

trong công tác quản lý đất đai liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1870/UBND-SX ngày 

06/9/2019 về việc kiểm điểm, xử lý những sai phạm của Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường và Công văn số 

2267/UBND-SX ngày 31/10/2019 về việc khẩn trương thực hiện kiểm điểm làm 

rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai liên quan 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát 

Tường. 

II. Kết quả tổ chức kiểm điểm 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập 

thể và cá nhân trong công tác quản lý đất đai liên quan Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường. Qua kiểm điểm 

các cá nhân đều nhìn nhận được sai sót, khuyết điểm của bản thân trong công tác 

quản lý đất đai liên quan Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông nghiệp công 

nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường và có hướng khắc phục trong thời gian đến.  

Kết quả: Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 tập thể và 05 cá nhân, 

cụ thể: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 cá nhân; 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Lâm: 01 tập thể và 01 cá nhân; 

- Ủy ban nhân dân xã Bình An: 01 tập thể và 03 cá nhân. 

 (Có Bản kiểm điểm và Biên bản họp kèm theo). 

III. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

Công tác kiểm tra của địa phương chưa thường xuyên; cơ quan, địa 

phương chưa phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm 
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về đất đai trên địa bàn mình quản lý, để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông 

nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường đang trong giai đoạn lập hồ sơ xin 

đầu tư dự án nhưng đã tác động, đầu tư trên đất, thu mua gom đất nhưng không 

kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý. 

Công tác quản lý dự án đăng ký đầu tư của ngành chức năng, địa phương 

chưa chặt chẽ. 

Cán bộ, công chức chuyên môn chưa thường xuyên kiểm tra thực địa, 

chưa nắm tình hình để tham mưu xử lý kịp thời. 

Việc thu gom đất của Công ty thông qua các “cò đất”, không qua cơ quan 

chức năng nên chưa quản lý được việc mua bán, sang nhượng đất. Các cơ quan, 

địa phương tin tưởng vào chủ đầu tư chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp 

luật khi đăng ký lập thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện. 

Công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật trên lĩnh vực đất đai chưa đi 

vào chiều sâu, một bộ phận người dân ý thức chấp hành pháp luật về đất đai 

chưa cao. 

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục 

Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan, đơn vị trong quản lý đất đai, dự án đầu tư. 

Chấn chỉnh các cơ quan, địa phương, công chức chuyên môn nâng cao 

năng lực tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, dự án 

đầu tư. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai trên 

địa bàn. 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tổ chức phối hợp, xử lý hành vi lấn, chiếm 

đất, chuyển nhượng đất trái phép và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa 

bàn. 

Trên đây là kết quả kiểm điểm và phương hướng biện pháp khắc phục  

công tác quản lý đất đai liên quan Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông nghiệp 

công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình báo cáo 

Ban Thường vụ Huyện ủy biết./. 

             

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện;                                                                          

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;  

- Phòng Nội vụ; 

- UBND Phan Lâm;                                                                          Lê Văn Long 

- UBND xã Bình An; 

- CVP, PCVP;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT. 
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