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Xuân Trường, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Tại Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012, Kết luận số 43-KL/TU ngày 
22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 3/6/2016 của BCH 
Đảng bộ huyện, Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 11/2/2022 của BTV Huyện uỷ Xuân 

Trường  đã xác định  việc giải quyết khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm đối 

với các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau ngày 17/7/2012 là nhiệm vụ quan 
trọng, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong thời gian qua, 
UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương tập trung giải quyết 

các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2022 
của BCH Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu 

cầu chỉ đạo: Các vi phạm phát sinh sau Nghị quyết 17 chưa được giải quyết còn 

tồn đọng nhiều (Có danh sách vụ việc cụ thể kèm theo); việc chấp hành chế độ 

báo cáo không nghiêm túc (vụ việc xảy ra không báo cáo, báo cáo không đầy đủ, 

không kịp thời); việc chỉ đạo giải quyết các vi phạm của một số cấp ủy, chính 

quyền chưa kiên quyết, còn né tránh, ngại va chạm, nhiều vụ việc chưa kịp thời 

thiết lập hồ sơ vi phạm.. 

Từ tình hình trên, để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và chuẩn bị nội dung báo cáo với Đoàn giám 
sát của UBKT Tỉnh uỷ thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý đất đai trên 
địa bàn huyện (thực hiện trong Quý III/2022), UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã thị trấn:  

- Rà soát các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17 của BCH 

Đảng bộ Tỉnh trên địa bàn (bao gồm những vụ việc kỳ trước đã báo cáo về UBND 

huyện và các vụ việc mới phát hiện, phát sinh sau báo cáo); đánh giá kết quả giải 

quyết (gồm việc lập hồ sơ vụ việc, khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm các tập 

thể, cá nhân liên quan); lập biểu thống kê theo hướng dẫn của Phòng TN-MT huyện, 
báo cáo về UBND huyện (qua Phòng TN-MT) trước ngày 15/7/2022. 

- Đối với những vụ việc còn tồn đọng chưa được giải quyết và các vụ việc phát 

sinh mới: Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải quyết; lập hồ sơ vụ việc vi phạm, 
buộc khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định của Đảng và 

pháp luật. Nếu để vụ việc tồn đọng kéo dài, không giải quyết dứt điểm thì lãnh đạo 

và cán bộ, công chức liên quan của địa phương phải chịu trách nhiệm và chịu hình 

thức xử lý theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh. 
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- Tiếp tục tăng cường quản lý đất công, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất giao 

thông thuỷ lợi, đất hành lang an toàn công trình, đất chưa sử dụng; kiểm tra và yêu 

cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất đúng mục đích được giao, 

được thuê. Tăng cường tuyên truyền vận động để người dân chấp hành quy định về 

quản lý sử dụng đất, chấp hành quy định của pháp luật trong chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất, tự ý chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, sử dụng đất sai quy định của pháp luật. 

2. Phòng TN-MT, KT&HT, NN&PTNT, Tư pháp và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ: 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm trách nhiệm 
quản lý đất đai, giải quyết vi phạm về đất đai và chấp hành chế độ thông tin báo 

cáo vụ việc vi phạm về đất đai tại địa phương. Tham mưu tổng hợp kết quả toàn 

huyện, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo thời hạn quy định. 

- Chủ động phối hợp tham mưu UBND huyện giải quyết các vụ việc vi 

phạm đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm về đất đai và vi phạm 

khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các địa 

phương liên quan xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.  

Yêu cầu UBND các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc 
thực hiện 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 
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