
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN THANH CHƯƠNG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Thanh Chương, ngày        tháng 4  năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, 

cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện 

về việc thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật đất đai ( thu hồi diện tích đất  

mà Khối 5 (Khối cũ ) Thị trấn Thanh Chương cho gia đình ông Dương Văn 

Hùng thuê đất ); 

Căn cứ Quyết định số 2996/QÐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc cưỡng 

chế thu hồi đất và Quyết định số 55/QÐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện; 

Theo đề nghị của Ban thực hiện cưỡng chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông 

Dương Văn Hùng đang sử dụng một phần thửa đất số 429, thuộc tờ bản đồ địa 

chính số 24, địa chỉ thửa đất tại Khối 6A Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh 

Chương, do không thực hiện Quyết định thu hồi đất số 1768/QĐ-UBND ngày 

09/7/2021 của UBND huyện. Địa chỉ thường trú của ông Dương Văn Hùng tại 

Khối 6 A Thị trấn Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.  

(Phương án cưỡng chế kèm theo) 
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Điều 2.  Ban thực hiện cưỡng chế được thành lập theo Quyết định số 

3583/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND Thị trấn, hộ gia đình ông 

Dương Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Công an tỉnh; Sở TNMT; Sở Tư pháp; 

- Thanh tra tỉnh; Toà án nhân dân huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Ban CHQS huyện; Điện lực huyện; 

- Các phòng UBND huyện; 

- PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trình Văn Nhã 
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ỦBND HUYỆN THANH CHƯƠNG 

BAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHƯƠNG ÁN 

Cưỡng chế theo Quyết định số 2996/QÐ-UBND ngày 28/10/2021 và Quyết 
định số 55/QÐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/ 2022 của UBND huyện)  

 

 I. Phạm vi, địa điểm, đối tượng bị cưỡng chế: 

 1.1. Phạm vi đất đai bị cưỡng chế:  

- Một phần thửa đất số 429, thuộc tờ bản đồ địa chính số 24, địa chỉ thửa 
đất tại Khối 6A Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương theo Quyết định 

số 2996/QÐ-UBND ngày 28/10/2021 và Quyết định số 55/QÐ-UBND ngày 
10/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện. 

 Vị trí ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo đo đạc chỉnh lý bản đồ 
địa chính số 985/2021/BĐĐC/CNVPĐKTC tỷ lệ 1/1000 do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thực hiện ngày 07/6/2021.  

 - Địa điểm khu đất: Khối 6A, Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh 

Chương. 

 1.2. Tài sản trên đất:  

 + Tài sản trên phần diện tích 82,6 m2: Nhà tạm bao xung quanh bằng lưới 

thép và Phibroximang, sàn kê ván gỗ, cột chống 21 thanh gỗ cao 3 mét và 5 
thanh sắt phi- 27 cao 3 mét; mái nhà và mái che phía trước lợp bằng tôn và 

Phibroximang. Phía ngoài nhà bao che bằng bạt phủ để tránh mưa gió. 

 Trong nhà có các vật dụng như: 01 chiếc giường, 01 cái bàn, 01 tủ lạnh , 

ghế nhựa, các vật dụng sinh hoạt cần thiết như: dao, kéo, xô đựng nước bằng 
nhựa, bát đũa, xoong nồi… Hàng hoá buôn bán: bánh kẹo, đường sữa và hàng 

tạp hoá sắp trên các kệ bằng gỗ. 

 + Tài sản trên phần diện tích 20,91 m2: Cọc tuýp sắt, mái che lợp tôn, phía 

dưới nền được láng xi măng. 

 1.3. Đối tượng bị cưỡng chế: 

 Ông Dương Văn Hùng, Sinh năm 1965. Nghề nghiệp buôn bán. 

 II. Thành phần tham gia và nhiệm vụ : 

 1. Thành phần mời chứng kiến: 

- Đại diện Toà án nhân dân huyện Thanh Chương 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương 

- Đại diện Đảng uỷ Thị trấn Thanh Chương.  

2. Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

cưỡng chế: Điều hành mọi hoạt động của Ban cưỡng chế trong suốt quá trình 
thực hiện cưỡng chế.  
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3. Đồng chí Trình Văn Bằng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - 
Phó ban cưỡng chế giúp cho Trưởng ban cưỡng chế trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn 

các Tổ, các thành viên khác có liên quan tổ chức cưỡng chế theo phương án đã 
được phê duyệt.  

4. Đồng chí Tưởng Đăng Hào - Chủ tịch UBND Thị trấn - Phó ban cưỡng 
chế - Tổ trưởng cưỡng chế trực tiếp chỉ đạo hoạt động cưỡng chế của Tổ cưỡng 

chế. (Danh sách thành viên của Tổ cưỡng chế có Phụ lục 1 kèm theo) 

 Nhiệm vụ của Tổ cưỡng chế: 

 - Thực hiện việc kiểm kê, bàn giao tài sản không thuộc đối tượng cưỡng 

chế cho chủ sở hữu (như xoong, nồi, bát đũa...) có biên bản bàn giao cụ thể ghi 
rõ số lượng. Trường hợp người bị cưỡng chế cố tình không nhận tài sản bàn giao 

thì tiến hành lập biên bản kê biên đồng thời chuyển tài sản về vị trí đã được 
chuẩn bị trước để bảo quản và bàn giao lại cho người bị cưỡng chế (Bước này 

cần hết sức cẩn thận, nhất là trường hợp họ cố tình không nhận tài sản) 

 - Thực hiện việc di dời đồ dùng, vật dụng các tài sản trong quá trình 

cưỡng chế. Tiến hành cưỡng chế trên cơ sở bảo quản tối đa những tài sản không 
cần thiết phải phá hủy. 

 - Chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra do phía đối tượng cố tình 
chống đối.  

5. Đồng chí Đậu Viết Thọ - Phó trưởng Công an huyện - Phó ban cưỡng 
chế - Tổ trưởng tổ an ninh trật tự trực tiếp chỉ đạo các thành viên của Tổ an ninh 

trật tự.  

 Nhiệm vụ của Tổ an ninh trật tự: bảo vệ an ninh trật tự trước, trong quá 
trình cưỡng chế theo kế hoạch riêng của Công an huyện. 

6. Đồng chí Phan Đình Hà- Chủ tịch UB MTTQ huyện- Tổ trưởng tổ 
tuyên truyền, vận động: trực tiếp chỉ đạo các thành viên của Tổ tuyên truyền vận 

động. 

Nhiệm vụ của Tổ tuyên truyền vận động: Vận động, thuyết phục, đối 

thoại với người bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. (Danh sách thành 
viên của Tổ tuyên truyền vận động có Phụ lục 2 kèm theo) 

7.Đồng chí Phan Nhân Hậu- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện 
Thanh Chương- Tổ trưởng tổ y tế: trực tiếp chỉ đạo các thành viên của Tổ y tế. 

(Danh sách thành viên của Tổ y tế có Phụ lục 3 kèm theo) 

 Nhiệm vụ của Tổ y tế: 

 - Tổ bố trí một xe cứu thương, cơ số thuốc men, vật tư y tế cần thiết để tổ 

chức sơ, cấp cứu kịp thời các trường hợp thương tích xảy ra trong quá trình 
cưỡng chế, vận chuyển đến cơ sở y tế điều trị (nếu có).  

 - Tổ thực hiện các nghiệp vụ về chăm sóc, giải quyết sự cố liên quan đến 
các vấn đề về sức khỏe, an toàn của những người tham gia cưỡng chế hoặc 

những người có liên quan. 

8. Các ông: Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Chi nhánh VPĐK ĐĐ huyện; 

ông Lê Hữu Tùng, ông Nguyễn Chương Trung - cán bộ Chi nhánh VPĐK ĐĐ 
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huyện: có nhiệm vụ chỉ đạo, xác định ranh giới mốc giới khu đất thực hiện 
cưỡng chế (trường hợp cần thiết). 

9. Bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Chánh thanh tra huyện tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình cưỡng chế trước, trong, sau 
cưỡng chế (nếu có). 

10. Bà Hoàng Thị Nga - Trưởng phòng Tư pháp huyện: Phối hợp phòng 
Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát, quy trình, hồ sơ tổ chức cưỡng chế 

theo quy định. 

11. Bà Đậu Thị Hồng Thảo - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: chủ trì 

với UBND Thị trấn tham mưu cho Ban thực hiện cưỡng chế, Ủy ban nhân dân 
huyện về kinh phí đầy đủ phục vụ công tác cưỡng chế theo quy định. 

12. Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng với 
Điện lực Thanh Chương chỉ đạo xử lý các tình huống đảm bảo an toàn về điện 

trong quá trình thực hiện cưỡng chế. 

13. Đồng chí Thái Trường Thọ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện: Bố trí viên chức tham gia theo kế hoạch, ghi lại toàn bộ 
hình ảnh trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế để đưa thông tin kịp thời 

và làm cơ sở để xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ, gây rối trật 
tự công cộng tại khu vực cưỡng chế sau này. 

14. Các cơ quan, đơn vị phối hợp: 

- Ban CHQS huyện Thanh Chương: hỗ trợ kiểm tra, rà phá vật liệu nổ 
trước khi thực hiện cưỡng chế. 

- Điện lực huyện Thanh Chương: xây dựng phương án và con người cụ 
thể để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thực hiện cưỡng chế. 

 III. Trình tự cưỡng chế: 

 - Trên cơ sở phương án cưỡng chế đã được Chủ tịch UBND huyện phê 
duyệt, Ban thực hiện cưỡng chế ban hành thông báo cụ thể thời gian địa điểm tổ 

chức cưỡng chế cho đối tượng cưỡng chế được biết. Văn bản thông báo dự kiến 
ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2022. Sau thời điểm nói trên nếu đối tượng 

không chấp hành tự nguyện tháo dỡ công trình thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ 

chức cưỡng chế.  

 - Thời gian họp Ban cưỡng chế chuẩn bị trước khi cưỡng chế từ 07h30 
ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại UBND thị trấn Thanh Chương. 

 - Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt đầu từ 08h00 phút ngày 19 
tháng 4 năm 2022 (thứ 3) tại khu đất phải cưỡng chế.  

 Quá trình thực hiện diễn ra theo trình tự như sau: 

 2. Bước 1: Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế.  

 - Chịu trách nhiệm thực hiện: Tổ tuyên truyền vận động 

 - Nhiệm vụ: thực hiện việc tuyên truyền, vận động trước, trong quá trình 
cưỡng chế. Lập biên bản về kết quả tuyên truyền, vận động. 

- Sản phẩm: Biên bản về tuyên truyền, vận động cưỡng chế 
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1. Bước 2: Kiểm tra, bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trước và trong quá 
trình cưỡng chế: 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương chịu trách nhiệm hỗ trợ 
kiểm tra, rà phá vật liệu nổ trước khi thực hiện cưỡng chế. 

- Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên cơ sở phân công của đồng chí tổ trưởng 
thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Phối hợp di chuyển người và tài sản không liên quan ra khỏi khu vực 
cưỡng chế; 

+ Thiết lập vòng bảo vệ ở khu vực cưỡng chế với khu vực bên ngoài  

+ Xử lý các tình huống phát sinh về việc đảm bảo an ninh trật tự trước 
trong và sau quá trình cưỡng chế 

- Điện lực Thanh Chương chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về điện trong 
quá trình thực hiện cưỡng chế. 

 3. Bước 3: Thông qua Quyết định cưỡng chế và chỉ đạo, phân công nhiệm 
vụ các thành viên.  

Quá trình thực hiện Trưởng ban yêu cầu người bị cưỡng chế và những 

người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu 
đất cưỡng chế (bước này được thực hiện khi việc tuyên truyền vận động ở bước 

2 không thành). 

 - Chịu trách nhiệm thực hiện: đồng chí Lê Đình Thanh - Trưởng ban chỉ 

đạo, thực hiện cưỡng chế 

4. Bước 4: Tổ chức thực hiện cưỡng chế:  

- Chịu trách nhiệm: Tổ cưỡng chế. 

- Sản phẩm thực hiện hoàn thiện 4 biên bản: 

+ Biên bản 1: Biên bản kiểm kê tài sản 

+ Biên bản 2: Biên bản bàn giao tài sản  

+ Biên bản 3: Biên bản cưỡng chế ghi nhận quá trình thực hiện cưỡng chế 

+ Biên bản 4: bàn giao đất thực địa sau quá trình cưỡng chế. 

(Tổ cưỡng chế có phương án cụ thể giao trách nhiệm từng thành viên 
trong quá trình thực hiện) 

5. Bước 5: Thông qua Biên bản  

Đồng chí Trình Văn Bằng - Phó ban cưỡng chế thông qua biên bản bàn 
giao quỹ đất đã thu hồi cho địa phương quản lý sử dụng. 

 6. Bước 6: Kết thúc và họp rút kinh nghiệm 

 - Nội dung thực hiện: Phát lệnh dừng cưỡng chế, các thành phần tham gia 
cưỡng chế tập trung tại Hội trường UBND Thị trấn Thanh Chương để họp rút 

kinh nghiệp và xử lý các nội dung phát sinh. 

- Chủ trì điều hành: đồng chí Lê Đình Thanh - Trưởng ban cưỡng chế./. 
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  PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CƯỠNG CHẾ 

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/ 2022 của UBND huyện) 
 

STT Tên Đơn vị Chức vụ 

1 Ông Tưởng Đăng Hào Chủ tịch UBND Thị trấn Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp Phó Chủ tịch UBND Thị  trấn Tổ phó 

3 Ông Võ Văn Thành CV phòng Tài nguyên và MT Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Thúc Vinh CV phòng Tài chính- Kế hoạch Tổ viên 

5 Bà Nguyễn Thị Hương CV phòng Tư Pháp Tổ viên 

6 Ông Nguyễn Xuân Cường Công chức địa chính Thị trấn Tổ viên 

7 Ông Trần Thị Châu Công chức địa chính Thị trấn Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Văn Viên Công chức Tư pháp Tổ viên 

9 Bà Trần Thị Ngọc Dịu Công chức Văn hoá Thị trấn Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Đăng Tuấn Công chức VP-TK Thị trấn Tổ viên 

11 Ông Trần Quyết Thắng Tổ trật tự đô thị Thị trấn Tổ viên 

12 Ông  Lê Văn Đức Tổ trật tự đô thị Thị trấn Tổ viên 

13 Ông  Trần Văn Hà Tổ trật tự đô thị Thị trấn Tổ viên 

14 Các thành viên khác do UBND Thị trấn bố trí Tổ viên 
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PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ TUYÊN TRUYỀN 
( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/ 2022 của UBND huyện) 

 STT Tên Đơn vị Chức vụ 

1 Ông Phan Đình Hà Chủ tịch UB MTTQ huyện Tổ trưởng 

2 Ông Lê Thiết Hùng Phó CT UB MTTQ huyện Tổ phó 

3 Ông Lê Đình Thọ Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Tư Hải Phong Bí thư huyện đoàn Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Phương Phú Phó CT Hội nông dân huyện Tổ viên 

6 Ông Nguyễn Cảnh Sơn Phó CT Hội CCB huyện Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Thanh Phó CT Hội LHPN huyện Thư ký 

8 Bà Phan Thị Thuỷ CT UB MTTQ Thị trấn Tổ viên 

9 Ông Đoàn Công Thụ BT chi bộ Khối 6A Thị trấn Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Văn Bảo TB CTMT Khối 6 A Thị trấn Tổ viên 

11 Nguyễn Thị Hằng Mơ Bí thư Đoàn Thị trấn Tổ viên 

12 Trần Thị Hải Hà CT Hội LHPN Thị trấn Tổ viên 

13 Trịnh Thị Chất CT Hội nông dân Thị trấn Tổ viên 

14 Nguyễn Văn Hùng CT Hội CCB Thị trấn Tổ viên 

 



9 
 

PHỤ LỤC 3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ Y TẾ 
( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/ 2022 của UBND huyện) 

S 

T 

T 

Tên Đơn vị Chức vụ 

1 BSCKII Phan Nhân Hậu Phó giám đốc Tổ trưởng 

2 BSCKI Trần Văn Diện Khoa Ngoại TH-GMHS Tổ viên 

3 ĐD Trần Thị Thủy Khoa CC-HSTC&CĐ Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Văn Trường P.Phòng TCHC Tổ viên 
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