
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:      /UBND-VP 
V/v chuyển hồ sơ để điều tra, xác minh 

hành vi san múc đất đồi trái phép tại khu 

vực gần Trạm khí tượng Hữu Lũng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hữu Lũng, ngày    tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: 

           

 

- UBND thị trấn Hữu Lũng; 

- Công an huyện;  

- Phòng TN&MT. 

 
 

Ngày 17/8/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1158/UBND-

TNMT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn huyện, trong đó có nội dung yêu cầu UBND thị trấn Hữu Lũng tăng cường 

tuần tra, kiểm tra tại khu vực gần Trạm khí tượng thuộc khu Tân Mỹ II (thường 

xuyên có dấu hiệu vi phạm về đất đai, khoáng sản). Ngày 19/01/2022, UBND 

huyện đã có chỉ đạo tại Thông báo số 05/TB-UBND, trong đó có nội dung “Nếu 

vụ việc san múc đất đồi có quy mô lớn (không phải san gạt tại chỗ) hoàn tất hồ 

sơ chuyển công an huyện điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán đất phục 

vụ san lấp trái phép để truy thu lợi bất hợp pháp”. 

Hiện nay tình trạng san múc đất đồi trái phép tại khu vực gần Trạm khí 

tượng Hữu Lũng vẫn diễn ra hết sức ngang nhiên, coi thường pháp luật, có quy 

mô lớn (không phải san gạt tại chỗ), nguy cơ gây sạt lở và ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến Trạm khí tượng Hữu Lũng. Do đó, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND thị trấn Hữu Lũng hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện điều 

tra, xử lý theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 19/4/2022. 

2. Sau khi nhận được hồ sơ do UBND thị trấn Hữu Lũng cung cấp, đề 

nghị Công an huyện Hữu Lũng tổ chức điều tra, xác minh hành vi san múc đất 

đồi trái phép xem có dấu hiện vận chuyển, buôn bán đất phục vụ san lấp, làm vật 

liệu xây dựng thông thường để xem xét xử lý theo quy định, có báo cáo UBND 

huyện kết quả quả thực hiện. 

3. Phòng TN&MT huyện có trách nhiệm hướng dẫn UBND thị trấn và 

phối hợp trong quá trình xử lý vụ việc. 

 UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn, Công an huyện và Phòng TN&MT 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:             
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
           

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Bùi Quốc Khánh 
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