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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    
Cộng Hòa, ngày      tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa

(thời điềm từ 10/2021 đến nay)

Thực hiện Thông báo số 130/TB-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Nam Sách về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội 
nghị chuyên đề UBND huyện ngày 03/6/2022; Nghị quyết Đảng ủy ngày 17 tháng 6 
năm 2022 xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND 
xã Cộng Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa 
bàn xã;

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa xây dựng Kế hoạch xử lý, khắc phục vi phạm 
đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, 100% các trường hợp vi phạm mới phát 

sinh được xử lý dứt điểm.
Giải quyết 07 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh từ tháng 

10/2021 đến nay chưa được xử lý dựt điểm.
 Thực hiện nghiêm Luật đất đai ngày 29/11/2013, vững kỷ cương Pháp luật 

trong việc quản lý đất đai ở địa phương. Đồng thời thông qua việc xử lý vi phạm 
nhằm giáo dục, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho mọi 
công dân ở địa phương.

2. Yêu cầu:
- Việc thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được tổ chức, thực hiện 

nghiêm túc, triệt để, có kết quả cuối cùng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của 
UBND huyện.

- Quá trình thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, đặc 
biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, dân chủ, công khai có sự giám sát của 
HĐND, Ủy ban MTTQ và nhân dân theo quy định của pháp luật đất đai, góp phần 
giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền:
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm về đất đai, ý kiến kết luận của đồng chí 
Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị chuyên đề UBND huyện ngày 03 tháng 6 năm 
2022 và Nghị quyết Đảng ủy ngày 17 tháng 6 năm 2022 xử lý, khắc phục vi phạm đất 
đai trên địa bàn xã Cộng Hòa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn phù hợp, thiết thực, có hiệu quả để người sử dụng đất và người quản lý xác định 
rõ quyền, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất đai.

2. Về xử lý các vi phạm luật đất đai
2.1. Đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh:
Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường có trách nhiệm 

thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và báo cáo tham mưu, đề xuất biện pháp 
để Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các vi phạm về đất đai như: lấn, 
chiếm, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích tại địa 
phương…. Buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất 
trước khi vi phạm. Kiên quyết không để vi phạm mới phát sinh.

Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tăng cường quản 
lý chặt chẽ, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm mới phát sinh, để xảy ra vi phạm phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND xã.

Các Ông bà Trưởng thôn thường xuyên nắm bắt, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn 
vận động và báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo xử lý triệt để các vi 
phạm về đất đai. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa thôn quản lý mà không phát hiện và 
báo cáo kịp thời để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và và Chủ tịch UBND xã.

2.2. Đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai từ 
tháng 10/2021 đến nay:

Hiện nay trên địa bàn xã có 07 trường hợp vi phạm Luật Đất đai diễn ra từ  
tháng 10/2021 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, 03 trường hợp vi 
phạm xây dựng, quây tường phân lô, xây dựng mộ giả trên đất 03; 04 trường hợp xây 
dựng nhà trông coi trái quy định trên đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Cụ thể:
- 03 trường hợp vi phạm xây dựng, quây tường phân lô, xây dựng mộ giả trên đất 03
+ Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toàn - Công dân thôn An Điền Giáp
+ Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bình - Công dân thôn An Điền Giáp
+ Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huyền - Công dân thôn An Điền Giáp
- 04 trường hợp xây dựng nhà trông coi trái quy định trên đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
+ Hộ gia đình ông Phạm Quốc Đạt - Công dân thôn Cổ Pháp
+ Hộ gia đình ông Đinh Văn Huyên - Công dân thôn Cổ Pháp
+ Hộ gia đình bà Trần Thị Nhu - Công dân thôn An Điền Xuân
+ Hộ gia đình ông Trần Đức Quang - Công dân thôn An Điền Kim  
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* Mục tiêu: Xử lý dứt điểm 07 trường hợp vi phạm từ thời điểm tháng 10/2021 

đến nay.
- Đối với 03 trường hợp vi phạm xây dựng mộ trên đất 03: Các hộ đã tự giác 

xử lý và đề nghị UBND xã hỗ trợ xử lý dứt điểm vi phạm, khôi phục hiện trạng của 
đất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Đối với 04 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trái quy định trên đất chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng: Xử lý triệt để vi phạm, tháo dỡ phần công trình xây dựng trái 
quy định.

* Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022
* Biện pháp:
UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban 

chỉ đạo xử lý, khắc phục các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.
Ban chỉ đạo tổ chức làm việc với các hộ vi phạm, tuyên truyền, vận động các 

hộ có vi phạm tự tổ chức khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm đồng thời thành 
lập Đoàn hỗ trợ tháo dỡ các vi phạm nếu các hộ gia đình đề nghị. 

Đối với các trường hợp cố tình, UBND xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cưỡng chế 
theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã: Tập trung chỉ đạo, điều hành chung công tác 

triển khai kế hoạch xử lý, khắc phục vi phạm vực đất đai trên địa bàn xã.
- Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 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 tất cả các hộ vi phạm, tổng hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan 
đến việc vi phạm đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Làm việc cụ thể với 
các hộ vi phạm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, vận động để các hộ phối hợp và tự 
nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm.

- Công chức Văn phòng - Thống kê: Tham mưu tổ chức họp triển khai thực 
hiện kế hoạch; thường xuyên nắm chắc tình hình, tiến độ 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. 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tham mưu hoàn thiện hồ sơ vận động, trình tự, 
thủ tục pháp lý cưỡng chế phá dỡ, giải tỏa vi phạm đất đai đối với các hộ cố tình vi 
phạm. Tham mưu UBND xã trong việc thực hiện các bước, trình tự trong tổ chức 
cưỡng chế đảm bảo theo đúng quy định; Chủ trì xác minh tài sản đảm bảo thi hành 
quyết định xử phạt; tham gia phối hợp kê biên tài sản (nếu có). Tiếp nhận giải quyết 
đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc, giải tỏa vi phạm, 
cưỡng chế. Chủ trì xây dựng các bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai.

- Công chức Văn hóa - Xã hội: làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với 
công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính viết bài tuyên truyền pháp luật về 
đất đai trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử xã.
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- Công chức Kế toán - Ngân sách: Lập kế hoạch dự trù kinh phí thuê máy móc, 

nhân lực phục vụ công tác khắc phục vi phạm đất đai. Bố trí nguồn ngân sách nhà 
nước tạm ứng để tổ chức cưỡng chế và hướng dẫn thủ tục hoàn ứng theo quy định.

- UBMTTQ và các đoàn thể: Phụ trách công tác phổ biến pháp luật, tuyên 
truyền vận động các hộ dân tự giác phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục vi 
phạm đất đai. Tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục vi phạm đối 
với các trường hợp vi phạm.

- Lãnh đạo các thôn: Tổ chức vận động cá nhân vi phạm trong thôn tự phá dỡ 
công trình khắc phục vi phạm đất đai đồng thời tham gia đoàn xử lý, khắc phục vi 
phạm đất đai trên địa bàn xã. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã 
Cộng Hòa từ tháng 10/2021 đến nay. Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, các 
ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể của xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 
Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Lãnh UBND huyện phụ trách;
- Đ/c UV BTV phụ trách khu Để báo cáo
- Các phòng ban huyện có liên quan;
- BTV Đảng ủy;
- Thành viên BCĐ xử lý vi phạm;
- Lưu VT, hồ sơ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Hoàng Đức Việt
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