
  

Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

về việc rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm phát luật về đất đai. Để có cơ 

sở quản lý chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đã xảy ra trên địa 

bàn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thống kê, tổng hợp đầy đủ các trường hợp sử dụng đất có vi phạm 

pháp luật về đất đai (phân loại đất theo điểm a, b,c, d Khoản 1 Điều 10 Luật 

đất đai 2013) từ trước đến này: Trong đó thống kê đầy đủ các trường hợp vi 

phạm trước ngày 01/7/2014 và các trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014; đối 

với mỗi mốc thời gian có vi phạm nêu trên đề nghị làm rõ có bao nhiêu trường 

hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài sản trên đất vi phạm chủ 

yếu là gì, (có biểu kèm theo). 

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức 

chuyên môn thống kê đầy đủ, chi tiết từng trường hợp vi phạm trên địa bàn quản 

lý (Tổ chức và cá nhân sử dụng đất vi phạm). Đối với các trường hợp còn vi 

phạm sau thời điểm thực hiện thống kê hoặc cố ý bỏ xót, không tổng hợp đầy đủ 

theo yêu cầu tại Mục 1 nêu trên, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện về kết quả thống kê. (Báo cáo bản dẫu đỏ gửi về Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/7/2022 để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

quan tâm thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tich UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND – UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu Văn thư. 
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V/v Thống kê các trường 

hợp vi phạm về đất đai 

   

  Tràng Định, ngày 07 tháng 6 năm 2022 
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