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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 
Số:  204/KH-UBND 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tam Đảo, ngày  27 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống vi phạm và xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Đảo. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi thành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ 

thị số 01/CT-UBND ngày 22/6/2017 về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật 

đất đai trên địa bàn tỉnh 

 UBND huyện Tam Đảo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG 

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được các cấp, 

các ngành, đặc biệt là Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là 

cấp xã) tập trung chỉ đạo thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.  

Nhưng các trường hợp vi phạm sử dụng đất không được xử lý dứt điểm nên đến 

nay trên địa bàn huyện còn tồn tại số lượng khá lớn các trường hợp vi phạm về quản lý, 

sử dụng đất đai, một số vụ việc vi phạm phát sinh chưa được phát hiện, xử lý triệt để gây 

bức xúc trong nhân dân, đặc biệt các vi phạm phát sinh mới từ đó ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  

Để xử lý các trường hợp vi phạm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo như Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/6/2017 về tiếp tục tăng cường quản lý đất đai 

trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 26/6/2017 về thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-TU ngày 23/4/2012 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2017 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 05/8/2011 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Tam Đảo; Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 28/12/2018; Kế hoạch số 

82/KH-BCĐ, ngày 14/3/2019 của Ban Chỉ đạo GPMB và xử lý vi phạm đất đai, xây 

dựng trái phép về Xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất 

đai trên địa bàn huyện hướng dẫn các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện chi tiết các trường 

hợp vi phạm Luật đất đai và theo Điều 228, Điều 229 Bộ Luật hình sự sửa đổi, bổ sung 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đồng thời tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và 

các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng.  
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Tuy nhiên kết quả việc xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựn còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, vì vậy việc xây dựng và ban hành Kế hoạch xử lý, 

giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện để 

khắc phục tình trạng trên là hết sức cần thiết. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Ngăn chặn. xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đất đai; phấn đấu đến hết 

năm 2024 cơ bản giải quyết xong tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trái phép 

trên địa bàn huyện. Trước mắt, đến hết năm 2019 phải ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình 

trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất. 

Rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm sử dụng đất để tổ chức thực hiện các 

biện pháp xử lý phù hợp, thống nhất trên địa bàn các xã theo đúng quy định của pháp 

luật; chấm dứt tình trạng phát sinh các trường hợp vi phạm mới về quản lý, sử dụng đất 

đai trên địa bàn huyện. 

 Từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất; trách nhiệm 

của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bám sát các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh và phải phù 

hợp với các văn bản, Kế hoạch của UBND huyện đã ban hành trước và phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

Việc xử lý phải dứt điểm, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, đảm bảo công khai, minh bạch 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không 

đúng quy định của pháp luật đất đai diễn ra trước ngày 01/7/2014 

1.1. UBND các xã, thị trấn( sau đây gọi tắt là UBND cấp xã): 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và phân loại các trường hợp vi phạm, xác định diện tích 

vi phạm, thời điểm vi phạm, lập trích lục diện tích đất vi phạm… Căn cứ kết quả phân 

loại, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của 

UBND huyện để xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm đối tượng; tổ chức niêm 

yết công khai phương án xử lý. 

Cụ thể như sau: 

- Xây dựng kế hoạch xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm, các trường hợp đã xử lý xong loại bỏ 

danh sách vi phạm. 

- Tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp sử dụng ổn định không tranh chấp, phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở quy định tại các Điều 20,21,22,23, khoản 4, 

Điều 56, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, khoản 3, Điều 

157 Luật Đất đai hoặc cho phép chuyển mục đích theo Điều 57 Luật Đất đai, Điều 69, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 45, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (bổ 

sung điều 69a). 

- Rà soát, phân loại các trường hợp không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, 

xem xét các trường hợp vi phạm trên địa bàn phân loại những trường hợp đã đủ hồ sơ, 
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những trường hợp không đủ hồ sơ hoàn thiện theo quy định để tổ chức cưỡng chế theo quy 

định, trong đó phân loại những trường hợp nào phải xử lý trong 3 tháng cuối năm 2019 

những trường hợp nào xử lý vào các năm tiếp theo (ít nhất đạt 20% tổng số trường hợp vi 

phạm/1 năm) đảm bảo theo Kế hoạch 7566/KH-UBND, ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh 

và Đề án ngăn chặn, phòng ngừa chống lấn chiếm của UBND tỉnh; Kế hoạch số 230/KH-

UBND, ngày 28/12/2018; Kế hoạch số 82/KH-BCĐ, ngày 14/3/2019 về xử lý, giải quyết 

các tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Trường hợp vượt 

quá thẩm quyền báo cáo UBND huyện; tổ công tác của huyện, đề xuất hướng xử lý. 

- Trường hợp có vi phạm đất đai sau ngày 01/7/2014 thì Chủ tịch UBND cấp xã có 

trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, buộc người có hành vi vi phạm khôi 

phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo Điều 208 Luật Đất đa, hành vi vi phạm 

và xử lý theo Nghị định số 102/2014/NĐ-CP. 

Yêu cầu việc xử lý phải đạt tỷ lệ như sau: 

- Năm 2019: Chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh, giải quyết được ít nhất 

20% số trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. 

- Năm 2020: Giải quyết được ít nhất 20% số vụ việc vi phạm. 

- Năm 2021: Giải quyết được ít nhất 20% số vụ việc vi phạm. 

- Năm 2022: Giải quyết được ít nhất 15% số vụ việc vi phạm. 

- Năm 2023: Giải quyết được ít nhất 15% số vụ việc vi phạm. 

- Năm 2024: Giải quyết xong số vụ việc vi phạm. 

1.2. UBND cấp huyện:  

UBND huyện tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, các đơn vị được Nhà nước giao đất như Công 

ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo, Vườn quốc gia 

Tam Đảo, Trung tâm phát triển Lâm –Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty lâm nghiệp Lập 

Thạch thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo xử lý 

giải quyết các trường hợp tồn tại, vi phạm trên địa bàn huyện theo đúng thẩm quyền và 

tiến độ giải quyết do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 

và Đề án ngăn chặn, phòng ngừa chống lấn chiếm của UBND tỉnh. 

- Báo cáo xin ý kiến của Huyện uỷ, của các sở ngành liên quan và UBND tỉnh đối 

với các trường hợp phức tạp, các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, 

nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của 

pháp luật. 

2. Đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không 

đúng quy định của pháp luật đất đai diễn ra sau ngày 01/7/2014. 

2.1. UBND cấp xã: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định các trường hợp vi phạm diễn ra sau ngày 

01/7/2014. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn 

trả lại mặt bằng của đất như trước khi vi phạm. Trường họp không chấp hành, thiết lập hồ 

sơ xử lý vi phạm theo quy định của Luật Đất đai và Luật xử lý vi phạm hành chính để tổ 

chức cưỡng chế buộc người vi phạm hoàn trả lại về tình trạng ban đầu của đất như trước 

khi vi phạm. Trường họp người vi phạm cố tình tiếp tục vi phạm, căn cứ tính chất, mức 

độ vi phạm, UBND xã lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền thu hồi lại đất theo Điều 
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64 Luật Đất đai năm 2013 hoặc lập hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra công an 

huyện điều tra, xử lý theo quy định tại Điều 228 Bộ Luật hình sự năm 2015. 

* Đối với các trường hợp vi phạm đang xảy ra:  

Khi phát hiện vi phạm về sử dụng đất đai đang xảy ra, UBND cấp xã phải tổ chức 

xử lý nghiêm, dứt điểm theo quy định của pháp luật, có biện pháp kịp thời ngăn chặn, 

dừng việc vi phạm. Chấm dứt các vụ việc mới phát sinh vi phạm. 

Trình tự các bước xử lý các trường hợp vi phạm đã được UBND huyện Tam Đảo 

hướng dẫn tại mục 3.2 của Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 15/3/2018; Kế hoạch số 

230/KH-UBND, ngày 28/12/2018 về xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa 

bàn huyện. 

 2.2. UBND cấp huyện:  

- Chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thành việc lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định 

của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Đất đai; tổ chức tuyên truyền, vận động 

người dân tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng của đất như trước khi 

vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ít nhất đạt 20% 

số hộ vi phạm trong năm 2019; các năm tiếp theo mỗi năm tối thiểu 20%/ năm. 

- Báo cáo xin ý kiến của Huyện uỷ, của các sở ngành liên quan và UBND tỉnh đối với 

các trường hợp phức tạp, các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm 

quyền. 

3.1. UBND cấp xã có trách nhiệm: 

- Thống kê, lập danh sách các trường họp sử dụng đất có nguồn gốc được giao 

không đúng thẩm quyền. Xác định rõ diện tích được giao, diện tích đang sử dụng, số tiền 

hộ gia đình, cá nhân đã nộp thể hiện trên sổ sách còn lưu tại địa phương; số tiền theo các 

giấy tờ, chứng từ do hộ gia đình, cá nhân cung cấp, lập trích lục địa chính thửa đất... để 

làm căn cứ giải quyết và tổ chức công khai danh sách thống kê, phương án xử lý tại thôn, 

xã để người dân biết. Thời gian thực hiện yêu cầu xong trong năm 2019. 

- Kết thúc công khai, UBND xã xây dựng báo cáo, đề xuất UBND huyện phương 

án giải quyết theo từng nhóm đối tượng cụ thể. 

3.2. UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

- Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát đảm bảo 

chính xác danh sách các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng 

thẩm quyền theo nội dung mục 3.1. Tập trung thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ của cấp 

xã theo thẩm quyền. 

- Thành lập tổ công tác của huyện để hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã lập hồ sơ, 

xử lý giải quyết các tồn tại, vi phạm; thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND 

huyện kết quả giải quyết và đề xuất phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc.  

Về tiến độ xử lý, giải quyết, UBND huyện yêu cầu như sau: 

 - Năm 2019: giải quyết được ít nhất 30% số trường họp sử dụng đất có nguồn gốc 

được giao không đúng thẩm quyền. 

 - Năm 2020: giải quyết được ít nhất 50% số trường hợp tiếp theo. 

 - Năm 2021: giải quyết xong đối với sổ trường hợp còn lại. 

- Xin ý kiến của tổ tư vấn giải quyết các tồn tại về giao đất ở của tỉnh được thành 

lập theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, của sở 

Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc 

để được hướng dẫn giải quyết. 
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4. Đối với các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất: 

- UBND cấp xã tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp đã thu 

tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất, đối chiếu với hồ sơ sổ sách về thu tiền lưu tại xã 

hoặc HTX để báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết. 

- Trên cơ sở kết quả giải quyết, đề xuất của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện 

chỉ đạo tổ chức giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp khó khăn, vướng mắc, UBND 

huyện chủ động xin ý kiến của tổ tư vấn giải quyết các tồn tại về giao đất ở được thành 

lập theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, của sở 

Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh để được hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết. 

- Về tiến độ xử lý, giải quyết, UBND huyện yêu cầu như sau: 

 - Đến hết năm 2019 phấn đấu giải quyết được 50% số hộ gia đình, cá nhân; 

 - Đến hết năm 2020 giải quyết xong số hộ gia đình, cá nhân còn lại. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND cấp xã có trách nhiệm: 

 - Xây dựng Kế hoạch chi tiết giải quyết cụ thể các tồn tại, vi phạm trong quản lý, 

sử dụng đất đai trên địa bàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

- Thành lập Hội đồng rà soát và phân loại xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm 

pháp luật đất đai xong trước 30 tháng 9 năm 2019. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND 

cấp xã, thành viên là cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp, các thành phần khác do Chủ tịch 

Hội đồng quyết định. 

- Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, phân loại các trường hợp vi phạm lấn, 

chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, các trường 

hợp đã nộp tiền cho nhà nước nhưng chưa được giải quyết đất ở,...; rà soát đối chiếu hồ 

sơ quản lý đất đai địa phương để làm rõ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, việc thực 

hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân... Làm căn cứ đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp mới vi 

phạm, không để phát sinh vi phạm mới; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về 

pháp luật đất đai để nhân dân hiểu và chấp hành.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với các trường hợp bị thu 

hồi đất, các trường hợp vi phạm buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm để trả lại mặt bằng. 

Việc xử lý vi phạm phải xác định đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai, 

mẫu hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã thị trấn chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND 

huyện và pháp luật nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm mới trên địa bàn. 

- Xác định, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân từng thời kỳ (trong đó có cá 

nhân chủ tịch UBND xã và cán bộ làm công tác địa chính xã) liên quan đến trách nhiệm thực 

hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý... đã để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử 

dụng đất đai trên địa bàn theo thẩm quyền. 

- Định kỳ ngày 15 hàng tháng UBND các xã, thị trấn có báo cáo bằng văn bản về 

kết quả thực hiện với UBND huyện; Đề xuất hướng giải quyết tiếp theo. 

 



 6 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt 

điểm các tồn tại vi phạm trên địa bàn theo thẩm quyền; phối hợp với phòng Nội vụ và các 

đơn vị liên quan đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ chuyên môn có liên quan để phát 

sinh vi phạm mới nhưng không ngăn chặn, xử lý dứt điểm.  

Trong quá trình triển khai, nếu trên gặp khó khăn vướng mắc, Phòng TN&MT 

huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến về chuyên môn của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn 

giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng: Tư pháp, KT&HT, Tài chính-KH, Thanh tra, Chi 

cục thuế; Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các xã, thị xem xét tính pháp lý của các loại 

giấy tờ nộp tiền của người dân, các giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, 

… đối với các trường hợp UBND các xã thị trấn có đề nghị, làm cơ sở giải quyết dứt 

điểm vấn đề giao đất trái thẩm quyền. 

- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo, các Tổ tư vấn xử lý các trường 

hợp vi phạm sử dụng đất và các văn bản chỉ đạo trong quá trình thực hiện giải quyết các 

công việc cụ thể; 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch này thuộc thẩm quyền; 

- Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND huyện đối với các trường 

hợp phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất hướng giải quyết; Tham mưu UBND 

huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành chuyên môn của 

tỉnh đối với các trường hợp phức tạp, các trường hợp vượt thẩm quyền; 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện và UBND huyện về các thủ tục, giải pháp xử 

lý các trường hợp vi phạm sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện; 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch với Ban Chỉ đạo, UBND huyện, UBND 

tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện để tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng vi phạm 

hành lang an toàn các công trình,... 

- Phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy 

hoạch, xây dựng theo thẩm quyền. 

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch và Chi Cục thuế huyện: 

- Chủ trì phối hợp với phòng TN&MT và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán 

kinh phí để phục vụ triển khai Kế hoạch báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng TN&MT, Chi cục thuế huyện, UBND các xã thị trấn 

và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện việc thoái trả tiền sử dụng đất 

đối với các trường hợp đã nộp tiền nhưng không đủ điều kiện giao đất. 

 



 7 

5. Phòng Tư pháp huyện 

Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan hướng dẫn UBND các xã, kiểm tra, 

rà soát về tính pháp lý đối với các hồ sơ xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.  

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ 

quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch 

này. Tham mưu đề xuất kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm kênh, mương, lòng 

hồ thủy lợi, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi... theo quy định của pháp luật. 

7. Phòng Văn hóa-TT, Trung tâm VH-TT TT huyện: 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng của 

huyện và tỉnh; chủ động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên viết bài tuyên truyền đăng tin, đăng bài trên hệ thống thông tin, truyền thanh của 

địa phương nhằm phát huy tốt hiệu quả của công tác tuyên truyền. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn ghi hình quá trình 

xử lý các trường hợp vi phạm cố tình chống đối, không tự tháo dỡ công trình vi phạm để 

làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật 

8. Ban tiếp công dân huyện 

Tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 

của công dân liên quan đến quá trình triển khai xử lý các trường hợp vi phạm. 

9. Phòng Nội vụ 

Tham mưu cho UBND huyện điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ hợp lý để nâng 

cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai nói chung và xử lý vi phạm 

đất đai nói riêng. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn lựa chọn những 

tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa 

bàn để biểu dương, khen thưởng phục vụ công tác tuyên truyền. 

10. Công an huyện 

Chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với 

các hành vi vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xử lý các 

trường hợp vi phạm có dấu hiệu hình sự theo quy định của pháp luật.’ 

Tổ chức mật phục, tuần tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong 

quá trình quản lý, sử dụng đất, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phát sinh đơn thư 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai... 

Bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn khi cần thiết trong 

quá trình triển khai Kế hoạch; xây dựng phương án bảo vệ đối với các trường hợp phải 

cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi đất; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp chống người thi 

hành công vụ và các hành vi vi phạm khác thuộc thẩm quyền. 
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Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; vận 

động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chủ động phát 

hiện, cung cấp cho các cơ quan chức năng các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 

11. Thanh tra huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác định, 

làm rõ trách nhiệm đối với: tập thể UBND các xã, thị trấn; cá nhân Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn; cán bộ làm công tác địa chính các xã, thị trấn nếu để phát sinh vi phạm mới 

mà không kịp thời xử lý dứt điểm 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội phụ nữ, Hội nông 

dân, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý đất 

đai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp;  

- Tổ chức sinh hoạt và phổ biến chủ trương, vận động hội viên, đoàn viên tự giác, 

gương mẫu chấp hành Luật Đất đai; Tổ chức phát động ký cam kết với đoàn viên, hội viên 

không vi phạm Luật Đất đai; Trực tiếp và chỉ đạo các tổ chức cấp dưới tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các trường hợp vi phạm sử dụng đất nghiêm chỉnh 

chấp hành phương án xử lý trong quá trình xử lý vi phạm sử dụng đất. Làm tốt công tác 

tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, dòng họ, chức sắc tôn giáo... 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn giải quyết tồn tại liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất không đúng 

quy định tại xã, thị trấn trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống 

lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp 

thời phản ánh về UBND huyện để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và quy 

định của pháp luật hiện hành./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh                                       

- Sở TN&MT                              (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn;                       

- Lưu: VT, TNMT.  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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