
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

Số:           /VP-CNXD 

V/v xử lý phản ánh của báo chí 

liên quan đến huyện Phú Thiện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày        tháng         năm   2021  

Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện. 

Xét Báo cáo số  166/BC-STNMT ngày14/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc xử lý thông tin phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến huyện 

Phú Thiện, Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Phú 

Thiện liên quan đến báo điện tử laodong.vn, Baoxaydung.com.vn ngày 10/5/2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện: 

- Làm việc trực tiếp với Báo Môi trường và Đô thị để xử lý dứt điểm các nội 

dung kiến nghị liên quan. 

- Khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các trường hợp đoàn kiểm tra huyện 

phát hiện vi phạm trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp 

phép; rà soát xử lý các nhà máy sản xuất gạch sử dụng nguồn đất sét bất hợp pháp 

(đất sét nguồn gốc do hạ độ cao mặt bằng của các hộ dân lân cận) theo Báo cáo 

số 224/BC-UBND; tăng cường công tác quản lý khoáng sản; tăng cường xử lý xe 

vận chuyển quá khổ, quá tải tại địa bàn và thông tin kết quả xử lý đến các báo 

phản ánh. Báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định trước 05/6/2021. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm 

chấn chỉnh các vi phạm nếu có, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đáp ứng 

nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;   
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD (L). 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Thanh Bình 
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