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  ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
---------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :03/ CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 08 tháng 3 năm 1995

CHỈ THỊ
Tạm đình chỉ việc chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa.

	Thời gian qua , việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa sang sử dụng mục đích khác, xảy ra thường xuyên, không theo quy hoạch và kế hoạch, đã làm giảm diện tích sản xuất lúa gây nguy cơ mất an toàn lương thực chung trong cả nước.
	Căn cứ công điện số 1044/KTN  ngày 03/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
	1/ Tạm đình chỉ việc chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác ( kể cả chuyển sang đất nông nghiệp khác).
	Các công trình xây dựng cơ bản có dự kiến sử dụng đất trồng lúa, phải xem xét bố trí địa điểm ở các loại đất khác. Trường hợp rất đặc biệt cần phải sử dụng đất trồng lúa thì chủ công trình phải trình UBND tỉnh để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.
	2/ Từ nay tất cả các tổ chức, cá nhân muốn chuyển mục đích sử dụng đất ( nói chung các loại đất) phải lập đầy đủ thủ tục theo quy định của Nhà nước hiện hành đúng quy hoạch và phải được UBND tỉnh chấp thuận mới được tổ chức thực hiện.
	3/ Giao Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở xây dựng, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã theo chức năng tổ chức triển khai chỉ thị này cho nhân dân biết để tự giác thực hiện.
	4/ Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện, thị xã và UBND xã phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm việc thi hành chỉ thị này ở địa phương mình. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những tổ chức cá nhân vi phạm ở địa phương, ngành nào thực hiện  sai Đ/c chủ tịch, Thủ trưởng ngành chịu trách nhiệm trước Uỷ ban tỉnh.
	Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo những khó khăn vướng mắc về UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.
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