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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành của huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Từ khi Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực đến nay, việc tổ chức triển khai 
thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cơ bản có những 
chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, các văn bản hướng dẫn thi hành đã 
được phổ biến đến các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, đại đa số các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai.  

Tuy nhiên, việc vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn 
diễn ra ở một số nơi; cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thật sự quyết liệt trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đất bị lấn chiếm; tự ý san gạt đồi núi, làm biến dạng 
địa hình, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực; tình trạng hộ gia đình cá 
nhân lấn chiếm đất, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, 
san lấp đất ruộng để làm nhà, sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử 
dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, xây dựng công trình, trồng cây ăn quả, cây 
lâu năm trên đất trồng lúa không xin phép chuyển mục đích với cơ quan có thẩm 
quyền; chậm xử lý hoặc xử lý không kiên quyết dẫn đến hành vi vi phạm pháp 
luật về đất đai ngày càng xảy ra nghiêm trọng. Công tác quản lý quy hoạch sử 
dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo Dự án 33 xã và 21 xã của tỉnh chưa đáp ứng đảm bảo tiến độ đề ra, 
thậm chí Dự án đã phải xin gia hạn đến lần thứ 3 nay vẫn chưa hoàn thành. 
UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập tổ công tác kiểm tra, 
đôn đốc, nhưng việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn 
huyện vẫn chưa được xử lý dứt điểm, chậm khắc phục; kỷ cương, kỷ luật hành 
chính trong giải quyết công việc ở một số nơi chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn đề ra.  

Để khắc phục những yếu kém trên, chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật 
về đất đai nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định 
của Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện Tràng Định yêu cầu các Phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nội 
dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Thất Khê 

Khẩn trương thành lập Tổ công tác kiểm tra xử lý các hành vi sai phạm 
trong quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn 
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quản lý; đình chỉ ngay việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ngay từ khi mới 
phát sinh, đặc biệt là đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác khi chưa được cơ 
quan có thẩm quyền cho phép; không được tự ý san, lấp đất nông nghiệp để xây 
dựng nhà ở và các công trình trái quy định của pháp luật. Trường hợp có nhu 
cầu chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ 
theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

Thành phần Tổ công tác bao gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND 
xã, thị trấn là Tổ trưởng; Cán bộ công chức Địa chính, Tư pháp, Công an, 
Trưởng thôn, khu phố và đại diện một số tổ chức đoàn thể là Tổ viên do xã 
quyết định. 

Thời gian thành lập Tổ công tác trước ngày 10/5/2018; hoàn thành báo 
cáo kết quả kiểm tra xử lý trước ngày 31/6/2018 (qua Phòng Tài nguyên và Môi 
trường) để tổng hợp.   

Đối với những nơi buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm trong quản 
lý đất đai (để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất, lấn, chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà 
ở, công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép), cần phải xử lý nghiêm theo quy định đối với người có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Kiên 
quyết tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng không xin phép,…; Chủ tịch UBND cấp cấp xã chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử 
dụng đất đai địa bàn quản lý. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo 
dõi các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; tham mưu báo cáo đề xuất kịp thời về UBND 
huyện đối với các trường hợp vượt thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.  

Phối hợp với Thanh tra huyện tập trung triển khai thực hiện công tác 
thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 
13/02/2017 của UBND huyện về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về 
quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, 
thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Huyện ủy;              b/c 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị; 
- Chánh, Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, (PTNMT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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