
UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip  - Tu' do - Hanh phuic  

Dàk Glong, nga,.Øiang 12 nàm 2021 S6 1UBND-VP 
V/v tang cung quân 1 dt dai, 

quãn 1 xây dmg, quán 1 báo v 
rrng khu vrc xung quanh 

H Ta Dung 

KInh gài: 
- Phàng Tài nguyen - Môi trtr?Yng; 
- Phông Kinh té - Ha tang; 
- Phóng Tu pháp; 
- Phông Van boa — Thông tin; 
- Cong an huyn; 
- Chi nhánh Vn phông däng k9 dai Däk Glong; 
- Ban Quãn 19 vun Quôc gia Ta Dung; 
- Tram thirc nghim Däk Plao; 
- UBND các xä: Däk Som, Quãng Khê. 

Thrc hin Cong van s 7133/UBND-KTN, ngà.y 07/12/2021 cUa UBND 
tinh ye vic tang ctthng quán 19 dat dai, quân 1 xây dimg, quãn 19 bão v thng 
khu virc xung quanh Ho Ta Dung; Cong van so 552-CV/HU, ngây 09/12/2021 
cüa Huyn Uy ye vic tang clx&ng cong tác quãn 19 quy hoach, quãn 19 dat dai, 
xay drng, dâu tu kinh doanh du ljch tai  khu vrc Ta Dung (co van ban kern theo). 

UBND huyn chi dao  nhis sau: 

1. Yéu cu Phông Tài nguyen - Môi trung; Phông Kinh t - Ha tAng; 
Phông Tu pháp; Phóng Van hóa — Thông tin; Cong an huyn; Chi nhánh Van 
phàng dang k9 dai Dak Glong; Ban Quãn 19 vi.r&n Quôc gia Ta DUng; TJBND 
các xâ: Däk Som, Quãng Khê, các ca quan, dcm vj theo chüc nàng, nhim v1i 
duçic giao nghiem tüc thirc hin chi dao  cüa UBND tinh, Huyn Uy tai  các van 
bàn nêu trên. Trên Co s& do, UBND huyn yêu câu các don vj tp trung thrc 
hin các nhim vi sau day: 

- PhOng Tài nguyen và Môi truâng, PhOng Kinh tê - Ha tang, UBND x 
Dak Som, UBND xâ Quãng Khê theo chüc nang, nhim v11 duçic giao chU trI, 
phôi hçp vói các don vl lien quan tang cixmg quãn 19, tuyt dôi không dé xây ra 
tInh trng chuyén nhuçing, lan chiêm, xây dirng trái phép tai  xâ DAk Som, d.c 
bit là khu virc xung quanh ho Ta DUng. Chi nhánh VAn phOng DAng k9 dat dai 
Däk Glong nghiêm tUc thirc hin tinh than chi dao  cUa UBND tinh, UBND 
huyn ye thirc hin các thU tic chuyên nhizcvng, do dac, cap giây,... tai Khu virc 
xung quanh ho Ta DUng. Yêu câu các don vj kiên quyêt xU 19 nghiêm dôi vOl 
các hành vi vi pham theo quy djnh. 
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- Phông Van hoá — Thông tin chü trI, phi hcp vi UBND các xä Däk 
Som, Quáng Khê tang ci.thng quãn 1 ho.t dng kinh doanh du ljch tai xa Däk 
Som, khu virc ho Ta Di.'ing, thuôiig xuyên kiêm tra, kjp th?i xi1r 1' các vi pham 

theo quy djnh. 

- Cong an huyn chü trI, phôi hçip vOi UBND xã Däk Som, UBND xà 
Quãng Khê tang ci.thng kiêm tra, kiêm soát hoat dng duè'ng thüy trên Ho Ta 
Dung, nàm chàc tInh hInh, quãn 1 an ninh trt tr, quãn 1' dan cu tai  dja phuang 

theo quy djnh hin hành. 

- Hat Kim lam huyn, Ban Quàn l Vun QUC gia Ta Dung theo pham 
vi quàn 1 phôi hgp vi UBND xA Däk Som, các dan vj lien quan tang cuô'ng 
cong táC quãn 1' bão v rung trên dja bàn xã Däk Som. 

- Ban Quãn l' Vi.thn Quôc gia Ta Dung, Tram thirc nghim Däk Plao tang 
cung phôi hgp chat ch vói UBND xa Däk Som trong quân 1 dôi vôi din tIch 
dcm vj duqc giao quán 1 nhàm dam bâo hin trng khu virC dir kiên l.p quy 

hoach. 

2. Giao To cong tác s 2077 cña UBND huyn xây dçrng k hoach, tang 
cung cong táC kiêm tra, tharn muu UBND huyn chi dao, xu I)' CáC hành vi vi 
pham theo quy djnh. Hang tuân báo cáo két qua ye UBND huyn biêt, chi dao. 

3. Yêu câu Thu truâng CáC CU quan trong qua trInh trin khai thrc hin 
thithng xuyên báo cáO kêt qua ye UBND huyn, dông thui tang cu?:mg cong tác 
kiêm tra, giám sat, chi dao xir 1' kjp thai, kiên quyêt, trit dê các sai pham. Theo 
chirc näng, nhim vii chju trách nhim truâc UBND huyn, Chü tjch UBND 
huyn nêu dê xày ra các vi pharn trong các dcm vj, 1mb vrc quãn 1 ma không 
kp thôi phát hin, xir l. 

Nhn duçiC Cong van nay, yêu câu các dan vj trin khai thirc hin. 

Noi nhln: 
- Nhu trên (tlh); 
- T.T Huyen  Uy; 
- T.T HDND huyn; 
- Chñ tjch, cac PCT UBND huyn (cid); 
- CVP HDND - UBND huyn; 
- Luu: VP. (Sam) 

CHU T!CH 

Trn Nam Thun 
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