
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CỘNG HÒA

Số:      /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Cộng Hòa, ngày        tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo

xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý, khắc 
phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên như sau:

1. Ông Hoàng Đức Việt: Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban: Phụ trách chung, 
trực tiếp chỉ đạo điều hành việc thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định; Phân 
công, bố trí các thành phần tham gia theo điều kiện thực tế. Chỉ đạo xử lý các nội 
dung thông tin liên quan.

2. Bà Trần Thị Huyền: Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban: Giúp 
trưởng ban, huy động phương tiện, dụng cụ và tham gia chỉ đạo, điều hành xử lý vi 
phạm theo đúng quy định. Chỉ đạo công chức chuyên môn hoàn tất các hồ sơ thủ 
tục liên quan đến việc xử lý vi phạm trên địa bàn xã.

3. Ông Nguyễn Huy Thắng: Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban: Chỉ đạo, 
bố trí, phân công lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong 
việc thực hiện xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

4. Bà Hoàng Thị Thành Nhàn: Phó Chủ tịch HĐND xã - Ủy viên: Tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các hộ dân tự giác khắc phục vi phạm 
đất đai. Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục vi phạm đối với 
các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã. Phụ trách thôn An Điền Xuân.

5. Ông Hoàng Đức Trường: Chủ tịch UBMTTQ xã - Uỷ viên: Phụ trách 
công tác vận động, tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia 
công tác vận động các hộ dân phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục vi phạm 
đất đai. Tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục vi 
phạm đối với các trường hợp vi phạm theo chức năng của UB MTTQ Việt Nam. 
Phụ trách thôn An Điền Giáp.

6. Ông Vũ Xuân Vinh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Ủy viên: Phối hợp 
cùng UB MTTQ và các đoàn thể vận động các hộ dân vi phạm về đất đai phối hợp 
với cơ quan chức năng khắc phục vi phạm.



7. Ông Nguyễn Đức Tuấn: Chủ tịch Hội Nông dân xã - Ủy viên: Vận động hội 
viên Hội nông dân tự nguyện tháo dỡ công vi phạm. Phụ trách thôn An Điền Kim.

8. Bà Nguyễn Thị Duyên: Phó Chủ tịch Hội LHPN xã - Ủy viên: Phối hợp 
cùng UB MTTQ và các đoàn thể vận động Hội viên Hội phụ nữ tự nguyện tháo dỡ 
công vi phạm.

9. Ông Phạm Bá Hùng: Bí thư Đoàn TNCS HCM xã- Ủy viên: Phối hợp 
cùng MTTQ và các đoàn thể vận động các hộ dân phối hợp với cơ quan chức năng 
khắc phục vi phạm đất đai.

10. Ông Đoàn Đức Huân: Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Ủy viên: Phân công 
lực lượng và phối hợp công an xã làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong việc 
thực hiện xử lý các công trình vi phạm đất đai.

11. Ông Đỗ Quang Tuấn: Công chức Địa chính - Xây dựng - TN &MT - Uỷ 
viên: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xử lý, khắc phục vi phạm 
đất đai trên địa bàn xã, rà soát lập danh sách các hộ vi phạm, hoàn thiện tổng hợp 
hồ sơ liên quan đến việc vi phạm đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để 
trình chủ tịch UBND xã trước khi tiến hành xử lý các vi phạm. Phối hợp với lãnh 
đạo các thôn làm việc với các hộ vi phạm tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các 
hộ phối hợp và tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm.

12. Bà Đặng Thị Huyền: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - GTTL - Uỷ 
viên: Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xử lý, khắc phục vi phạm 
đất đai trên địa bàn xã. Phối hợp với trưởng, phó thôn làm việc với các hộ vi phạm 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các hộ phối hợp và tự nguyện tháo dỡ phần 
công trình vi phạm. Phụ trách thôn Cổ Pháp.

13. Ông Nguyễn Đức Tần: Tư pháp - hộ tịch - Ủy viên: Tham mưu hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trước, trong, sau khi xử lý vi phạm đất đai. Tham mưu 
UBND xã trong việc thực hiện các bước, trình tự xử lý vi phạm đất đai đảm bảo 
theo đúng quy định. Tiếp nhận phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 
tổ chức, cá nhân liên quan đến xử lý vi phạm đất đai.

14. Bà Đặng Thị Huyền: Tư pháp - hộ tịch - Ủy viên: Chuẩn bị, kiểm tra mẫu 
biên bản theo quy định phục vụ việc xử lý vi phạm. Tiếp nhận phối hợp giải quyết 
đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến xử lý vi phạm đất đai. 
Chủ trì phối hợp xây dựng các bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai.

15. Bà Nguyễn Thị Phượng: Tài chính - kế toán xã - Ủy viên: Lập dự trù 
kinh phí thuê máy móc, nhân lực phục vụ công tác xử lý vi phạm đất đai. Bố trí 
nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng để tổ chức xử lý vi phạm đất đai và hướng dẫn 



thủ tục hoàn ứng. Tham gia thẩm định khối lượng, dự toán và biện pháp thi công 
xử lý vi phạm đất đai công trình vi phạm. Tham gia việc kiểm kê tài sản (nếu có).   

16. Bà Tạ Thị Huyền: Văn phòng thống kê xã - Ủy viên: Tham mưu tổ 
chức họp triển khai thực hiện kế hoạch; Thường xuyên nắm chắc tình hình, tiến độ 
chuẩn bị, thực hiện của các đơn vị, cá nhân được phân công kịp thời báo cáo, tham 
mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Phụ trách 
công tác tổng hợp báo cáo. 

17. Bà Đỗ Thị Hiệp: Văn hóa - xã hội - Ủy viên: Phối hợp tuyên truyền pháp 
luật, vận động các hộ dân phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục vi phạm đất 
đai. Phụ trách thôn Chi Đoan.

18. Ông Mạc Văn Hiệp: Văn hóa - xã hội - Ủy viên: Phụ trách công tác 
tuyên truyền, phối hợp với công chức tư pháp viết bài tuyên truyền pháp luật về đất 
đai trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử xã; phối hợp vận động các hộ dân 
phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục vi phạm đất đai.

19. Ông Hoàng Đức Vân: Quyền trạm trưởng y tế xã - Ủy viên: bố trí cán 
bộ, nhân viên y tế, phương tiện, dụng cụ y tế để đảm bảo kịp thời giải quyết các sự 
cố xảy ra trong quá trình giải tỏa vi phạm.

20. Ông Đặng Xuân Oanh: Phó trưởng đài truyền thanh xã - Ủy viên: Phụ 
trách công tác thông tin tuyên truyền, phát tin bài về vi phạm đất đai, xử lý các 
công trình vi phạm.

21. Các ông (bà) trưởng thôn: làm tốt công tác vận động cá nhân vi phạm 
trong thôn phá dỡ công trình khắc phục vi phạm đất đai. Trực tiếp tham gia thực 
hiện quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm tại địa bàn thôn.

Các thành viên Ban chỉ đạo xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 
phân công; thường xuyên nắm tình hình và báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc 
về đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND huyện; (để b/c)     
- BTV Đảng ủy; (để b/c)     
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, hồ sơ.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Hoàng Đức Việt
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