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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải 
quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
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 năm 2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

287/TTr-STNMT ngày 24 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc cưỡng chế thi 
hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành 
về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 41/2016/QĐ-UBND          

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

                 Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2016

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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QUY ĐỊNH
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp

đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định 
công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai; trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc cưỡng chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của người được giao 

quyền quản lý, sử dụng đất đai không tự nguyện chấp hành quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai; không tự nguyện chấp hành quyết định công nhận hòa giải 
thành về tranh chấp đất đai. 

2. Người có thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết 
định cưỡng chế và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc 
cưỡng chế.

 Điều 3. Giải thích từ ngữ
 Trong quy định này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
 1. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành về tranh chấp đất đai: Là quyết định hành chính do người có thẩm quyền 
trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật 
quy định để giải quyết các tranh chấp về đất đai.

 2. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 
thành về tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trong các trường hợp sau:

 a) Hết thời hạn do pháp luật quy định hoặc sau thời hạn quy định trong 
quyết định giải quyết, quyết định công nhận hòa giải thành mà một trong các bên 
tranh chấp đất đai không tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện đến cơ quan nhà nước, 
người có thẩm quyền.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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b) Được cấp có thẩm quyền giải quyết lần cuối đã giải quyết theo quy định 
của pháp luật.

c) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 
thành về tranh chấp đất đai bị khởi kiện ra tòa án nhưng sau đó cơ quan tòa án trả 
lại đơn khởi kiện hoặc có quyết định đình chỉ vụ án.

3. Người phải chấp hành: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài phải chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết 
định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai.

4. Người bị cưỡng chế: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài phải chấp hành quyết định cưỡng chế.

5. Người bị tranh chấp về đất đai: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng quyền lợi sau khi có quyết định 
giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp 
đất đai (đối lập với người phải chấp hành, người tranh chấp về đất đai hoặc 
người bị cưỡng chế).

6. Ủy ban nhân cấp huyện là Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, UBND thành 
phố của tỉnh Lào Cai.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã là UBND xã, UBND phường, UBND thị trấn của 
tỉnh Lào Cai.

Điều 4. Nguyên tắc, điều kiện thực hiện việc cưỡng chế
1. Nguyên tắc cưỡng chế
a) Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm 

trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành 

chính; không thực hiện việc cưỡng chế vào các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 
quy định của Nhà nước.

2. Điều kiện cưỡng chế
a) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận 

hoà giải thành về tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành theo quy định của 
pháp luật.

b) Người phải chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết 
định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất đai đã quá thời hạn mà không tự 
nguyện chấp hành (thời hạn được xác định trong các quyết định giải quyết, quyết 
định công nhận hòa giải thành) sau khi đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền vận động, thuyết phục hoặc đã thông báo bằng văn bản yêu cầu thực 
hiện trong quá trình tổ chức thi hành.
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c) Có đơn của người bị tranh chấp về đất đai đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan quyết định công nhận hòa giải thành về 
tranh chấp đất đai xem xét giải quyết. 

d) Quyết định cưỡng chế của UBND cấp huyện có hiệu lực; quyết định 
cưỡng chế đã được giao cho người bị cưỡng chế hoặc được niêm yết, thông báo 
công khai theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế 
hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã phải lập biên bản 
có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố/thôn, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (MTTQVN) cấp xã.

Điều 5. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế
Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về tranh 
chấp đất đai trên địa bàn quản lý hành chính của địa phương mình.

Điều 6. Thời hạn cưỡng chế
Thời hạn cưỡng chế không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết 

định cưỡng chế.                                                
 Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ
VÀ XỬ LÝ SAU CƯỠNG CHẾ

Điều 7. Công tác tham mưu trước khi thực hiện cưỡng chế
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của bên bị 

tranh chấp về đất đai đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục giải quyết tranh chấp đất 
đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp 
luật được công bố thì UBND cấp huyện giao UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với 
Ủy ban MTTQVN cấp xã, tổ dân phố hoặc trưởng thôn nơi có đất bị tranh chấp 
gặp gỡ, làm việc với các bên tranh chấp, người có quyền và nghĩa vụ liên quan 
(nếu có) để thu thập thông tin, vận động, giải thích, thuyết phục yêu cầu các bên tự 
nguyện chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận 
hòa giải thành về tranh chấp đất đai. Quá trình vận động thuyết phục này được lập 
thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia.

Trường hợp các bên tranh chấp không chấp hành quyết định giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyền và theo yêu cầu của bên có quyền theo quyết định có hiệu 
lực pháp luật, trong thời gian 05 ngày nêu trên UBND cấp xã nơi xảy ra tranh chấp 
đất đai phải báo cáo với UBND cấp huyện về kết quả vận động, thuyết phục đối 
tượng để UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định cưỡng chế.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
UBND cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều này, Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện rà soát hồ sơ yêu cầu cưỡng chế; có tờ trình, dự thảo quyết định cưỡng 
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chế, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế trình Chủ tịch UBND cấp 
huyện ký ban hành.

Điều 8. Ban hành quyết định cưỡng chế và thành lập Ban thực hiện 
cưỡng chế

1. Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế (theo Mẫu phụ 
lục số 1) bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế; nội dung cưỡng chế; thời gian, địa 
điểm thực hiện cưỡng chế; trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế;

b) Đối tượng bị cưỡng chế;
c) Cơ quan thường trực Ban thực hiện cưỡng chế là: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường;
d) Cơ quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp.
2. Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập Ban thực hiện 

cưỡng chế. Việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế được thể hiện bằng quyết định 
riêng (theo Mẫu phụ lục số 2).

Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 
UBND cấp huyện là Trưởng ban; Trưởng hoặc phó Phòng Tài nguyên và Môi 
trường (cơ quan thường trực Ban thực hiện cưỡng chế) là Phó Trưởng ban; đại 
diện cơ quan của UBND cấp huyện: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra, 
Phòng Tư pháp, đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã nơi 
thực hiện cưỡng chế và một số thành viên khác có liên quan do Chủ tịch UBND 
cấp huyện quyết định. 

Điều 9. Gửi, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế
1. Sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, Ban thực hiện cưỡng chế có 

trách nhiệm gửi, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế.
2. Gửi quyết định cưỡng chế:
a) Giao trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị cưỡng chế
Trường hợp người bị cưỡng chế vắng mặt tại thời điểm giao quyết định 

cưỡng chế, đại diện Ban thực hiện cưỡng chế giao lại cho UBND cấp xã có trách 
nhiệm phối hợp Ủy ban MTTQVN cấp xã, đại diện thôn, khu dân cư hoặc đại diện 
cơ quan, tổ chức nơi người bị cưỡng chế cư trú, công tác tiến hành giao quyết định 
cưỡng chế cho người bị cưỡng chế. Việc giao quyết định cưỡng chế phải được lập 
thành biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế thì đại 
diện Ban thực hiện cưỡng chế hoặc UBND cấp xã lập biên bản về việc từ chối 
nhận quyết định cưỡng chế có xác nhận của đại diện thôn, khu dân cư hoặc ít nhất 
02 người chứng kiến.

b) Trường hợp người bị cưỡng chế cư trú, công tác ngoài địa bàn tỉnh Lào 
Cai nhưng có địa chỉ rõ ràng, quyết định cưỡng chế được gửi qua dịch vụ chuyển 
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phát có bảo đảm. Nếu sau 02 lần gửi liên tiếp, quyết định cưỡng chế vẫn bị từ chối 
hoặc trả lại thì coi như quyết định cưỡng chế đã được gửi cho người bị cưỡng chế.

c) Trường hợp không thể xác định được địa chỉ cụ thể của người bị cưỡng 
chế, Ban thực hiện cưỡng chế phải thông báo về việc cưỡng chế trên Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh 02 lần liên tiếp trước khi thực hiện cưỡng chế ít nhất là 
10 ngày làm việc.

d) Gửi cho các bên liên quan trong tranh chấp đất đai, UBND cấp xã, Ủy ban 
MTTQVN cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Niêm yết quyết định cưỡng chế:
Ban thực hiện cưỡng chế phối hợp với UBND cấp xã nơi thực hiện cưỡng 

chế tổ chức niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở UBND cấp xã và 
Nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt công cộng của thôn, khu dân cư nơi thực 
hiện việc cưỡng chế trong vòng 10 ngày liên tục.

Việc niêm yết và kết thúc niêm yết phải được lập thành văn bản có ký xác 
nhận của UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp xã và đại diện tổ dân phố/thôn, 
khu dân cư nơi thực hiện niêm yết.

Điều 10. Phương án cưỡng chế 
1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thành lập, Ban 

thực hiện cưỡng chế tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; 
thu thập thông tin, khảo sát hiện trạng nơi tiến hành cưỡng chế; chủ trì xây dựng 
phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí trình người có thẩm quyền ra quyết định 
cưỡng chế phê duyệt. 

2. Nội dung của phương án cưỡng chế gồm: 
- Mục đích, yêu cầu;
- Đối tượng cưỡng chế;
- Nội dung cưỡng chế;
- Thời gian cưỡng chế; 
- Địa điểm cưỡng chế;
- Phương pháp cưỡng chế; 
- Lực lượng cưỡng chế; công cụ, phương tiện hỗ trợ cưỡng chế; 
- Kinh phí cưỡng chế;
- Tổ chức thực hiện cưỡng chế;
- Xử lý sau cưỡng chế...
3. Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày phương án cưỡng chế được phê duyệt, Ban 

thực hiện cưỡng chê tiến hành họp để triển khai tổ chức thực hiện cưỡng chế.
Điều 11. Thông báo thời gian cưỡng chế, đối thoại với người bị cưỡng chế
1. Trước khi thực hiện cưỡng chế ít nhất 05 ngày làm việc, Ban thực hiện 

cưỡng chế gửi văn bản thông báo thời gian cưỡng chế đến người bị cưỡng chế 
theo quy định.
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Trước khi thực hiện cưỡng chế, nếu người bị cưỡng chế có mặt tại địa phương 
hoặc đề nghị làm việc với Ban thực hiên cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế 
phối hợp UBND cấp xã, đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi thực hiện cưỡng 
chế tiếp tục đối thoại, vận động, thuyết phục với người bị cưỡng chế để phối hợp 
thực hiện. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành sự phối hợp thì lập biên bản ghi 
nhận sự chấp hành. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, người bị cưỡng chế phải bàn 
giao ranh giới, mốc giới hoặc bàn giao phần diện tích đất tranh chấp theo quyết 
định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh 
chấp đất đai.

Trường hợp người bị cưỡng chế vẫn không chấp hành thì lập biên bản và tiến 
hành cưỡng chế theo quy định này.

2. Trường hợp người bị cưỡng chế không có mặt tại địa phương thì Ban thực 
hiện cưỡng chế phối hợp UBND cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế tổ chức niêm yết 
công khai văn bản thông báo thời gian cưỡng chế tại trụ sở UBND cấp xã và Nhà 
văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt công cộng của thôn, khu dân cư nơi thực hiện 
việc cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế. Việc niêm yết phải được lập thành 
biên bản có ký xác nhận của UBND cấp xã, đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã, 
Tổ tưởng dân phố/Trưởng thôn đồng thời thông báo 01 lần duy nhất trên Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh trước khi thực hiện cưỡng chế ít nhất 02 ngày làm việc.

Điều 12. Tiến hành cưỡng chế
1. Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế với sự tham gia chứng 

kiến của đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã, đại diện tổ dân phố/thôn, khu dân cư 
nơi tiến hành cưỡng chế.

 Trước khi bắt đầu việc cưỡng chế, người chủ trì cưỡng chế đọc, công bố 
công khai nội dung quyết định cưỡng chế, biện pháp cưỡng chế, thời hạn thực 
hiện việc cưỡng chế; nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người bị cưỡng chế, người 
thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người bị cưỡng chế vắng mặt tại buổi cưỡng chế, Ban thực hiện 
cưỡng chế vẫn tiến hành cưỡng chế sau khi đã công bố quyết định cưỡng chế và 
phải lập biên bản với sự chứng kiến ký xác nhận của đại diện Ủy ban MTTQVN 
cấp xã, đại diện tổ dân phố/thôn, khu dân cư nơi tiến hành cưỡng chế.

2. Ban thực hiện cưỡng chế buộc người bị cưỡng chế và những người có liên 
quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, di chuyển tài sản (nếu có) ra khỏi khu đất cưỡng 
chế. Nếu người bị cưỡng chế không tự di chuyển tài sản thì Ban thực hiện cưỡng 
chế lập biên bản xác định rõ số lượng, chủng loại, tình trạng tài sản có xác nhận 
của đại diện UBND cấp xã, đại diện thôn, khu dân cư và chữ ký hoặc điểm chỉ 
của người có tài sản. Trường hợp người có tài sản từ chối ký biên bản thì Ban thực 
hiện cưỡng chế lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện của UBND cấp xã, 
đại diện thôn, khu dân cư; Thực hiện việc di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng 
chế và bàn giao tài sản đó cho UBND cấp xã nơi cưỡng chế quản lý theo quy định, 
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đồng thời thông báo cho người có tài sản biết để nhận lại tài sản. Chi phí liên quan 
đến việc bảo quản tài sản do người bị cưỡng chế chi trả. Trường hợp người bị 
cưỡng chế không nhận lại tài sản thì xử lý theo Điều 14 của Quy định này. 

3. Xác định ranh giới, mốc giới trên thực địa theo quyết định giải quyết tranh 
chấp đất đai; bàn giao quyền sử dụng phần diện tích đất tranh chấp cho bên được 
chỉ định trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Lập biên bản ghi lại toàn bộ diễn biến việc cưỡng chế, các tình huống phát 
sinh (nếu có). Biên bản phải có chữ ký của đại diện các lực lượng trực tiếp cưỡng 
chế, người bị cưỡng chế, người chứng kiến; trường hợp người bị cưỡng chế từ 
chối ký biên bản thì người lập biên bản ghi rõ việc này và ký xác nhận.

5. Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày kết thúc cưỡng chế ngoài thực địa, 
Ban thực hiện cưỡng chế họp đánh giá kết quả thực hiện cưỡng chế và báo cáo 
kết quả cưỡng chế đến người ra quyết định cưỡng chế. Báo cáo cưỡng chế gồm 
có các nội dung như: quá trình thực hiện cưỡng chế, kết quả cưỡng chế; nêu thuận 
lợi, khó khăn; bài học kinh nghiệm và kiến nghị (nếu có). 

Điều 13. Kết thúc việc cưỡng chế
Kết thúc việc cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện giao Phòng Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
1. Lưu giữ hồ sơ cưỡng chế gồm:
a) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành về tranh chấp đất đai;
b) Báo cáo kết quả xác minh các điều kiện bảo đảm thi hành quyết định 

cưỡng chế;
c) Quyết định cưỡng chế, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
d) Phương án cưỡng chế được phê duyệt;
đ) Các biên bản giao, gửi, công khai, niêm yết quyết định cưỡng chế, thông 

báo thời gian cưỡng chế;
e) Các biên bản đối thoại, vận động, thuyết phục người phải chấp hành, 

người bị cưỡng chế;
g) Biên bản cưỡng chế hoặc biên bản ghi nhận chấp hành của người bị 

cưỡng chế;
h) Các tài liệu khác có liên quan.
2. Trường hợp người bị cưỡng chế vắng mặt thì chậm nhất sau 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc việc cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thông báo bằng 
văn bản kết quả cưỡng chế trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Điều 14. Xử lý tài sản sau cưỡng chế
1. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện 

cưỡng chế bàn giao tài sản theo biên bản đã lập khi cưỡng chế cho UBND cấp xã 
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trông giữ, bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.
UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo địa điểm, thời gian để tổ chức, cá 

nhân có tài sản nhận lại tài sản. Việc nhận lại tài sản phải được lập thành biên bản, 
có chữ ký của các bên có liên quan.

Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày thông báo người có tài sản không đến nhận 
tài sản, UBND cấp xã tiếp tục gửi thông báo lần 2, trong thời hạn không quá 01 
tháng mà người có tài sản vẫn không đến nhận thì UBND cấp xã báo cáo UBND 
cấp huyện thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, tiền 
thu được nộp vào ngân sách nhà nước cấp huyện nơi thực hiện cưỡng chế.

2. Đối với tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng; hàng tươi, sống, 
hàng hóa dễ bị ôi thiu, khó bảo quản; thực phẩm đã qua chế biến; vật phẩm khác 
nếu không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng thì Ban thực hiện cưỡng chế tiến hành lập 
biên bản và tổ chức tiêu hủy hoặc bán đấu giá ngay theo quy định. Tiền thu được 
phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại Kho bạc nhà nước cấp huyện nơi thực hiện 
cưỡng chế.

3. Đối với tài sản mà người bị cưỡng chế không được phép quản lý, sử dụng 
theo quy định của pháp luật thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Chi phí cưỡng chế, trông giữ, bảo quản tài sản bị cưỡng chế do người bị 
cưỡng chế chịu trách nhiệm thanh toán hoặc được khấu trừ từ số tiền đấu giá tài 
sản của người bị cưỡng chế (nếu có).

Điều 15. Giải quyết khiếu nại và xử lý trường hợp tái chiếm đất tranh 
chấp sau khi bị cưỡng chế thi hành

1. Đối tượng bị cưỡng chế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện việc thực hiện 
cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

2. Nếu đối tượng bị cưỡng chế, người có nghĩa vụ liên quan tái chiếm đất 
tranh chấp sau khi bị cưỡng chế thi hành thì Chủ tịch UBND cấp xã kịp thời báo 
cáo với Chủ tịch UBND cấp huyện lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính theo 
quy định. 

Điều 16. Chi phí cưỡng chế và xử lý kinh phí sau cưỡng chế 
1. Chi phí thực hiện cưỡng chế bao gồm:
a) Chi phí thông báo cưỡng chế trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

chuyển phát có đảm bảo gửi cho đối tượng bị cưỡng chế…;
b) Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế;
c) Chi phí thù lao cho các thành viên định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ 

chức bán đấu giá tài sản;
d) Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;
đ) Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên;
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e) Chi phí thực tế khác (nếu có).
2. Chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và được hoàn trả 

ngay sau khi thu được tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. 
3. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động 

cưỡng chế. Nếu cá nhân, tổ chức không tự nguyện hoàn trả hoặc hoàn trả chưa đủ 
chi phí cưỡng chế thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thể ra quyết định cưỡng chế 
bằng các biện pháp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 86 của Luật xử 
lý vi phạm hành chính. 

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Điều 17. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện 
cưỡng chế

1. Chỉ đạo tổ chức thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu 
lực, tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, 
quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai khi người phải chấp 
hành không tự nguyện thực hiện việc chấp hành các quyết định đó.

2. Tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến việc 
cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của Ban thực hiện cưỡng chế
1. Xây dựng phương án cưỡng chế trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.
2. Chịu trách nhiệm tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
3. Báo cáo kết quả thực hiện cưỡng chế. 
4. Hoàn thiện hồ sơ sau cưỡng chế chuyển giao cho Phòng Tài nguyên và 

Môi trường cấp huyện lưu trữ theo quy định.
Điều 19. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 

(Cơ quan thường trực Ban thực hiện cưỡng chế)
1. Cử cán bộ tham gia xác minh các điều kiện bảo đảm thi hành quyết định 

cưỡng chế; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về giải quyết tranh chấp đất đai, ranh giới, mốc 
giới, diện tích tranh chấp theo quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định 
công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai.

2. Đảm bảo các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã được gửi đến các 
bên trong quan hệ tranh chấp đất đai, các tổ chức, cá nhân liên quan hoặc đã được 
niêm yết công khai theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức liên quan bố trí nơi ở 
tạm thời cho người bị cưỡng chế trong trường hợp phải di chuyển chỗ ở khi thực 
hiện cưỡng chế mà không còn chỗ ở nào khác; bố trí nơi cất giữ tài sản bị cưỡng 
chế (nếu có)
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4. Tiếp nhận kết quả cưỡng chế, hoàn hiện các thủ tục về đất đai sau cưỡng 
chế theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 20. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện
1. Thẩm định các khoản chi, mức chi cụ thể cho các hoạt động liên quan đến 

việc cưỡng chế do Ban thực hiện cưỡng chế lập dự toán kinh phí trong xây dựng 
phương án thực hiện việc cưỡng chế.

2. Tạm ứng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp huyện để bố trí đầy đủ, kịp 
thời các khoản chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

3. Chủ trì tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập Hội đồng xử lý tài sản 
bị cưỡng chế và tổ chức thực hiện, thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước cấp huyện.

Điều 21. Trách nhiệm của Công an cấp huyện
Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế; thống 

nhất với Ban thực hiện cưỡng chế, phân công lực lượng, phương tiện tham gia 
cưỡng chế; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an 
toàn cho người, tài sản của nhà nước và của công dân trong quá trình tổ chức thực 
hiện cưỡng chế.

Điều 22. Trách nhiệm của UBND cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế
1. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan gửi, niêm yết công khai quyết định 

cưỡng chế, văn bản thông báo thời gian cưỡng chế; thông báo trên các phương 
tiện truyền thông tại địa phương về việc cưỡng chế; phối hợp cơ quan liên quan bố 
trí nơi ở tạm, hỗ trợ tìm nơi ở mới cho người bị cưỡng chế trong trường hợp phải 
di chuyển chỗ ở khi thực hiện cưỡng chế mà không còn chỗ ở nào khác.

2. Cử lực lượng tham gia công tác cưỡng chế; phối hợp di chuyển người và 
tài sản (nếu có) ra khỏi nơi cưỡng chế; bảo quản và lưu giữ tài sản của người bị 
cưỡng chế trong trường hợp không có người nhận tài sản hoặc người bị cưỡng chế 
từ chối nhận tài sản.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp với 

Ban thực hiện cưỡng chế khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm với công việc tham 
gia theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Trách nhiệm của người bị cưỡng chế
1. Tuân thủ và thực hiện nghiêm quyết định cưỡng chế, yêu cầu của cơ quan 

nhà nước, người có thẩm quyền.
2. Chi trả các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế, chi phí bảo quản tài sản 

do UBND cấp xã thực hiện, nếu không chấp hành thì bị xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Tài Nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong 
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việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy định này; định kỳ hàng 
năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định của pháp luật.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
 Các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành về tranh chấp đất đai ban hành trước ngày quy định này có hiệu lực nếu 
không tự nguyện chấp hành mà chưa tổ chức cưỡng chế thì thực hiện cưỡng chế 
theo Quy định này.

 Điều 27. Tổ chức thực hiện
 Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến và thực hiện nội dung 

của quy định này; trường hợp pháp luật có quy định khác với quy định này thì áp 
dụng theo văn bản quy phạm pháp luật đó.

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì UBND cấp 
huyện kịp thời phản ánh đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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Phụ lục số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/TP… 

-------

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

    ---------------
Số: .......... ..., ngày..... tháng .....năm ....

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai/ 
quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP…

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng … năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất đai trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai/quyết định công nhận hoà 
giải thành về tranh chấp đất đai số…./QĐ-UBND ngày….tháng…năm... của Chủ 
tịch UBND .......

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ..............
ngày … tháng … năm……..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... 
năm .......... của Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND cấp huyện về việc giải 
quyết tranh chấp đất đai hoặc Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 
....... của Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND cấp huyện về việc công nhận hòa 
giải thành về tranh chấp đất đai đối với:

Ông/bà/tổ chức: ..........................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ......................................................... 
Quốc tịch: ...................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...............................................
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Địa chỉ: ...................................................................................
Giấy CMND/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ..............
Cấp ngày: ............................................................................
Nơi cấp: ...................................................................................
Lý do áp dụng biện pháp cưỡng chế: Do ông/bà/tổ chức… không thực hiện 

quyết định giải quyết tranh chấp đất đai/quyết định công nhận hòa giải thành về 
tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

Địa điểm thực hiện cưỡng chế: Phần đất đai thuộc thửa đất số..., thuộc tờ bản 
đồ số...... tại xã/phường/thị trấn........,do tranh chấp với………………….

Địa chỉ................................................................................................... 
Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày.........tháng...... năm........đến 

ngày..... tháng.... năm... 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao/gửi cho ông/bà/tổ chức:......................................... để chấp hành.
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn............. có trách nhiệm niêm yết công 

khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...., địa điểm 
sinh hoạt chung của khu dân cư.......

3. Ông/bà/tổ chức:……… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 
với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu giúp UBND 
huyện/TP thành lập Ban thực hiện cưỡng chế tiến hành cưỡng chế theo quy định 
của pháp luật. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/
thị trấn …; các đơn vị có liên quan; Ông/bà/tổ chức… (người bị cưỡng chế) chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận 
- Như Điều 3; 
- Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện…… 
- Sở TN&MT …… (để b/c); 
- Lưu: …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 2

UỶ BAN NHÂN DÂN
     HUYỆN/TP…

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

     ---------------
Số:       /QĐ-……(3)          ……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP……………………………………

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng … năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định cưỡng chế thi hành: Quyết định giải 
quyết tranh chấp đất đai; Quyết định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất 
đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai/quyết định công nhận hoà 
giải thành về tranh chấp đất đai số…./QĐ-UBND ngày….tháng…năm... của Chủ 
tịch UBND…

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ..............
ngày … tháng … năm……..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai/quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai gồm 
các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông/bà…………., Phó Chủ tịch UBND huyện/TP……Trưởng ban.
2. Ông/bà…………, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng 

ban;
3. Ông/bà……………., chức vụ……………………Thành viên;
4. Ông/bà……………., chức vụ……………………Thành viên.
Điều 2. Ban thực hiện cưỡng chế có nhiệm vụ xây dựng phương án thực hiện 

cưỡng chế trình Chủ tịch UBND huyện/TP phê duyệt và tổ chức triển khai thực 
hiện việc cưỡng chế.
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Giao cho Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế chỉ đạo, theo dõi, xử lý hoặc trình 
Chủ tịch UBND huyện/TP xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Ban thực hiện 
cưỡng chế.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Trưởng phòng Tài chính, Chánh thanh tra huyện/TP, Trưởng Công an 
huyện/TP, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn.., ông/bà………(người bị cưỡng 
chê) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./.

 
Nơi nhận 
- Như Điều 3; 
- Sở TN&MT …… (để b/c); 
- Lưu: …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


