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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            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 3072/STNMT-ĐĐ2 ngày 25/8/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề 

việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sau 

khi rà soát các số liệu liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả như sau: 

- Về cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ 

gia đình cá nhân từ ngày 01/01/2016 đến nay, tổng diện tích 922407,6 m2, sau 

khi các hộ gia đình cá nhân được thuê đất, đã đưa đất vào sử dụng, 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 quá 24 tháng không đưa đất vào sử dụng, hiện nay UBND 

huyện đang lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra để có phương án xử lý các trường 

hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định. 

- Về đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong vòng 12 tháng sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền giao cho thuê: không có; 

- Về đất trồng cây lâu năm không sử dụng trong vòng 18 tháng sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền giao cho thuê: không có; 

- Về đất lâm nghiệp được giao cho thuê trong vòng 24 tháng không sử 

dụng: không có. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp theo quy định./. 
 

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 
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