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         Cẩm Xuyên, ngày           tháng          năm 2022 

BÁO CÁO 
Cung cấp thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện văn bản số 2852/STNMT-ĐĐ2 ngày 10/8/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về việc cung cấp thông tin về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội, Uy ban 

nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả như sau: 

- Về giao đất không thu tiền sử dụng đất: trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến 

nay không có việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.  

- Về giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 245.963,2 

m2, trong đó 140.755 m2  đã giao nhưng quá 24 tháng chưa đưa đất vào sử dụng.  

- Về cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hộ gia đình 

cá nhân với diện tích: 922407,6 m2; về cơ bản, sau khi hộ gia đình cá nhân được 

thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích; Tuy nhiên có 9518,9 m2 được UBND 

huyện cho 02 hộ gia đình cá nhân thuê vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại xã 

Cẩm Huy cũ nay là Thị trấn Cẩm Xuyên nhưng quá 24 tháng không đưa đất vào 

sử dụng, hiện tại UBND huyện đang lập kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất, bảo 

vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để có phương án xử lý các 

trường hợp vi phạm đất đai. 

- Về cho thuê đất trả tiền 1 lần trong cả thời gian thuê: 45000 m2. 

- Về chuyển mục đích sử dụng đất: 271 hộ/83359 m2 

 (Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo cung cấp thông tin về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội về 

lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn từ năm 

2016 đến năm 2021 trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 



 


		Bienvanthanh.cx@hatinh.gov.vn
	2022-08-18T15:53:14+0700


		hongnv.cx@hatinh.gov.vn
	2022-08-18T15:55:47+0700


		lengocha.cx@hatinh.gov.vn
	2022-08-18T17:55:02+0700


		2022-08-18T18:07:49+0700


		2022-08-18T18:07:51+0700


		2022-08-18T18:07:51+0700




