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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ðIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ðIỀN
Số: 05/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long ðiền, ngày 18 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ
Tăng cường hoạt ñộng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
thuộc lĩnh vực xây dựng, môi trường trên ñịa bàn huyện Long ðiền

Trong thời gian gần ñây, do sự thiếu chỉ ñạo kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời,
triệt ñể của chính quyền cơ sở dẫn ñến tình trạng phơi cá phân, chế biến bột cá, xay,
sấy phế phẩm thuỷ sản vi phạm pháp luật về xây dựng và môi trường diễn biến phức
tạp tại một số ñịa phương. Các loại hình này khi hoạt ñộng phát tán mùi hôi, gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu ñến ñời sống cộng ñồng dân cư và
mỹ quan ñô thị.
ðể chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, môi
trường trên ñịa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Long ðiền chỉ thị:
1. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- ðối với loại hình phơi cá phân, chế biến bột cá, xay, sấy, chế biến thuỷ sản,
tăng cường chỉ ñạo tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và thực hiện các biện pháp cưỡng
chế như ñình chỉ, tiêu huỷ, cưỡng chế tháo dỡ ñối với các công trình, nhà xưởng trái
phép, không phép.
- Tuyên truyền, vận ñộng người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt
ñộng bảo vệ môi trường nơi cư trú, sinh hoạt.
Kể từ ngày Chỉ thị có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu ñể xảy ra tình hình hoạt ñộng
phơi cá phân, chế biến bột cá, xay, sấy phế phẩm thuỷ sản không phép, trái phép
thuộc ñịa bàn quản lý.
2. Giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:
- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra các công trình xây dựng.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các cơ sở xây dựng không phép, sử dụng không
ñúng mục ñích ñược cấp phép.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong
hoạt ñộng xây dựng trên ñịa bàn huyện.

