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                                                             Kính gửi:  
 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN&MT, NN&PTNT huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số hộ dân tự ý hạ 

cốt đất mặt ruộng hai lúa nhưng mục đích không phải để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp mà để bán đất cho các đơn vị xuất gạch và người có nhu cầu mua đất để san 

lấp.... Việc lấy lớp đất mặt ruộng là hành vi hủy hoại đất, vi phạm quy định của 

Luật Đất đai năm 2013; đồng thời cũng là hành vi khai thác khoáng sản trái phép, 

vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010. Mặt khác, việc lấy lớp đất mặt và hạ cốt đất 

tùy tiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa 

nói riêng. 

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. UBND xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai,  

khoáng sản để cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho nhân dân.  

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn và 

cán bộ cơ sở xóm/tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đất 

nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo 

thẩm quyền các trường hợp vi phạm khai thác, hạ cốt đất nông nghiệp, nhất là đất 

hai lúa tùy tiện để bán, làm hủy hoại mặt bằng sản xuất nông nghiệp. 

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu hạ thấp cốt đất nông nghiệp 

để thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất thì có đơn đề nghị và được UBND cấp xã 

đồng ý mới được thực hiện. 

- Trên cơ sở đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, UBND cấp xã xem xét, tổ 

chức kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Nếu xét thấy 

nhu cầu của người dân chính đáng, phù hợp thì có văn bản báo cáo về Phòng TN-

MT, Phòng NN&PTNT huyện xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở hướng dẫn của các 

cơ quan, UBND các xã, thị trấn có văn bản đồng ý, trong đó, nêu rõ các nội dung về 

thực trạng cốt đất so với khu vực xung quanh, diện tích, khối lượng, mục đích việc 

hạ cốt đất, đánh giá hiệu quả sử dụng sau khi hạ cốt đất.... 
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Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định 

của mình nếu đồng ý cho các tổ chức, cá nhân hạ thấp cốt đất nông nghiệp. 

2. Giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp Phòng NN&PTNT huyện thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Trần Văn Vỵ 
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