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VĂN PHÒNG 

Số:             /VP-CNXD 

V/v phản ánh của báo chí về xây dựng 

trên đất nông nghiệp tại thị trấn Ia Ly  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày        tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:  UBND huyện Chư Păh. 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2030/UBND-KT ngày 25/5/2022 của 

UBND huyện Chư Păh về việc kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về việc xây 

dựng trên đất nông nghiệp tại thị trấn Ia Ly. Sau khi xem xét UBND tỉnh yêu 

cầu UBND huyện Chư Păh triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Thực hiện xử lý vi phạm đối với việc xây dựng công trình trên đất không 

đúng mục đích sử dụng đất tại văn bản nêu trên (lưu ý quy định tại khoản 11 

Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng); đồng thời có biện pháp khắc phục và 

xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình 

của người dân trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật về xây dựng, 

đất đai và các quy định khác có liên quan, tránh các trường hợp tương tự xảy ra. 

- Có văn bản phản hồi với Báo điện tử Baovanhoa.vn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chư Păh và các cơ 

quan có liên quan triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Bùi Thanh Bình 
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