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- Các phông, ban, &m vj trirc thuc; 
- Cong an huyn; 
- Ban Chi huy Quân sçr huyn; 
- Hat Kiêm lam huyn; 
- Ban quán 1' Vixin quôc gia Ta Dung 
- UBND các xa. 

    

Thirc hin Thông báo so 1 1/TB-VPUBND, ngày 06 tháng 01 narn 2022 
cüa Van phông UBND tinh, Két Iun cüa Chü tjch UBND tinh tai  buôi lam vic 
vâi Huyn üy, UBND huyn Däk Glong (co van ban kern theo). 

UBND huyn yêu cu các ca quan, don vj lien quan theo 1mb virc ph1i 
trách phôi hqp cht chê vi các sâ, ngành triên khai thirc hiên chi dao  cüa Chü 
tjch UBND tinh tai  Thông báo trên. Tp trung thrc hin mt so nhim vii c1i the 
sau: 

1. Giao To cong tác 2077 tham mliii UBND huyn xay dmg K hoach  rà 
soát, thông kê ciii the các dôi tucmg lan, chiêm dat khu vrc ho Ta Dung. Trên co 
sâ do, giao UBND xä Dãk Som xây dirng và triên khai thirc hin phuang an xir 
1 dôi vOi t1rng tru0ng hçip cci the, dam bão tuãn thu dung các quy djnh cüa pháp 
1u.t. 

- Khân trllong xây drng và triên khai thcrc hin hiu qua phucing an bão 
v, quãn 1 chat ch dat dai khu virc ho Ta Diing theo diing quy djnh pháp lut. 
UBND huyn dâ chi dao  xây dçrng kê hQach  ti Cong van so 4202/UBND-VP, 
ngày 15/12/202 1 ye vic tang c1&ng quãn l dat dai, quãn 1 xây drng, quân l 
bâo v rü'ng khu vcrc  xung quanh Ho Ta Dung. 

- Tip tVc  phát buy hoat dng cüa t d sit chat cong tác quân l dt dai, 
quãn 1 trt tcr  xây dirng, bâo v rü'ng khu vcrc  Ta Dung. 

2. Giao PhOng Tài nguyen - Môi tru'ong chü trI, phi hçip v6i Cong an 
huyn, xä Däk Som, kiêm tra, xir 1 nghiêm hành vi hut cat trái phép tai  khu virc 
song Dông Nai giáp ranh vâi huyn Di Linh, tinh Lam Dông. 

• A • A r A • a 3. Doi vcri khu dat mo da 3C (khoang 149 ha) hiçn nay co dau hiçu b! 
Ian, chim dat: yêu cau UBND xa DãkSom, xa Quãng Khê kiêm tra, xác minh, 
thirc hin vn dng, tuyên truyên, thuyêt phc ngithi dan trã !ai  dat, báo cáo ye 
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UBND huyn trithc ngày 21/01/2022, kiên quy& xir 1 nghiêrn các tru'ông hcp 

cô tInh lan, chiêrn dat theo quy djnh pháp lu.t. 
A A A A A 

4. Giao Trung tam Van hoa, The thao va Truyen thong huyen tham 
muu UBND huyn thirc hin các thu tVc có lien quan vic quay flycam dé ghi 
Iai hin trng dat khu virc Ta Dung. 

5. Mt s1 nhim vii lien quan phãt trin du lch kt hçrp v&i khai thác 

các tim näng, the minh cüa da phuong: 

- Giao Phông Tài nguyen - Môi trung chü trI, ph6i hcp voi PhôngTài 
chInh - Kê hoach, Phông Kinh tê - Hi tang, UBND xã Däk R'Mäng quy hoach 

khu chci phiên tti xä Däk R'Mäng. 

- Giao Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn chü tn, phi hgp vâi 
Phông Van hóa— Thông tin, các &in vj lien quaii nghiên c1t'u, có ké hoach to 
chirc tuyên truyên, v.n dng, khuyên khicli ngtthi dan phát triên san xuât các san 

phâm dc san cUa dja phuong; kêt nôi cac nhà vum cay an trái. Phông Van hóa 

— Thông tin chü trI, ra soát xây dirng kê hoach thñc day phát triên homstay, 
farmstay nhäm to môi lien kêt, thu hiit.khách du ljch trong tour du ljch ho Ta 

Dung. 

6. Dôi vói din tich nãm ngoài ranh 23.500 ha quy hoich chung khu 

vic Ta Dung: Giao Phông Tài nguyen - Môi tri.thng chü dng tham mini 

UBND huyn phôi hçip chat chê vOi các ngành, các cap dê 1p quy hoch sr 

dung dat giai don 2021 -2030 dam bão phu hçip vi tiên d 1p quy hoch tinh. 

Barn sat Nghj quyêt cüa Tinh üy, Nghj quyêt Dãng b huyn dê thirc hin quy 

hoach, kê hoach si1 dung dat dam bão tinh khâ thi cao, tInh thirc tiên, tránh tInh 

trng quy hoach treo. 

7. Di vó'i vic cp giy ch(rng nhn quyn sfr diing dt cho h gia 
dInh, cá nhãn trên da bàn dôi v&i nhilng tru'?rng hqp dü diu kiin, phà hçrp 
vó'i quy hoch, k hoch sü' ding dtt: Giao Phông Tài nguyen - Môi truông, 
Chi nhánh Van phông däng k dat dai Däk Glong, UBND xã Däk Som to diêu 

kin cho ngixi dan dé tang cung quàn 1 dat dai; hn chê tôi thiêu vic tách 

thua. 

8. Vic gii töa hành lang Quc l 28 thuc dja phn xä Quãng Khê, 

Oak Som: Giao Phông Kinh tC - H tang tharn mu'u UBND huyn thi,rc hin 

theo chi dao cüa Chü tjch UBND tinh tai Thông báo so 1406/TB-VPUBND 

ngày 18/11/2021 Va cüa Phó Chü tich UBND tinh Lé Trçng Yen ti Thông báo 

so 1386/TB-VPUIBND ngày 16/11/2021. 

9. DEi vi thuyn, ca no hot dng du 1ch ti bii Ta Dàng, theo quan 
A A 9 A A (4 A A A 

diem cua Chu tch UBND tinh ti Thong bao neu tren: se tgo dzeu kiçn toz 

da dé hoot d5ng nhtmg phái dam báo và tuân thz các quy djnh cia pháp lut ye 

dáng k3, dàng kiêm; tru'&ng hcrp khóng dam báo vn hành thi phái náng cap, 
néu không thc hin vic náng cap thI cam hoQt d5ng; thong nhát chü trwong 
cho phép các chñ thuyén, ca nO hOn ye theo quy djnh tài chInh hin hành". 
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UBND huyn giao Phông Kinh t - H tang chü trI, phi hcip vói Cong an 
huyn, UBND xà Dãk Som, các dan vj lien quan rà soát, báo cáo, tham mxu 
UBND huyn xi:r 1 theo chi do cUa ChU tjch UBND tinh, mäi các chü thuyên, 
ca no nêu trên hçp, bàn và thông nhât các ni dung nêu trên. 

10. Di vó'i 56 h dan thuc thôn 1,3 cüa xã Dk Plao cii, nm trong 
khu vrc Vuôn quc gia Ta Dung: Yêu câu Ban Quân 1' dr an và Phát triên 
qu dat, Ban 666, các dan vj Co lien quan thirc hin các nhim vii theo chi d.o 
cüa UBND tinh ti Cong van so 2280/UBND-KTN ngày 11/5/2021. Trung hqp 

bô trI tp trung a mt khu vrc thuc xA Dak Som thI phái quy hoch lang du 
ljch, gän kêt vOi khu du ljch Ta Dung theo clii dao cUa Chü tjch UBND tinh. 

11. D ngh Ban quãn L Vun quc gia Ta Dung t chirc quãn 1 cht 
chê din tIch dat do dan vj quàn l thuc khu virc ho Ta Dung; báo cáo kjp thai 
chInh quyên dja phuang các tnthng hqp Ian, chiêm, sang nhuqng dat trái phép 
trong khu vçrc quãn l. 

Day là nhim vi quan tr9ng cüa dja phuong, Chü tjch UBND huyn yêu 
câu các ngành, các cap và các don vj duçic giao nhim vi nêu trén tp trung to 
chirc thirc hin, chju trách nhim truOc Chü tjch UBND huyn dôi vói các nhim 
vi dixçic giao. 

UBND xã Dãk Som tong hçip báo cáo kt qua quãn 1' khu virc Ta Dung 
hang tuân ye UBND huyn xem xét, chi do (tIch hqp vào báo cáo tuân cüa xa) 

Nhn di.rçc Cong van nay, yêu cu các dan vj trin khai thirc hin.L 

Ncri n/i in: 
- Nhu trén (tlli); 
-T.THuyênüy 1 

- T.T HDND huyn .J Thay b/c; 
- ChQ tjch, các PCT UBND huyn (c/d); 
- CVP HOND - UBND huyn; 
- Ltru: VP. (Sam) 

CHU TCH 

Trn Nam Thun 
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