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THÔNG BÁO  

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm 

Khắc phục bỏ ruộng hoang trong vụ xuân năm 2023 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

 Căn cứ công văn số 187/UBND-NN ngày 09/03/2023 của UBND huyện vụ 

bản về viêc xử lý vi phạm theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. 

UBND xã đề nghị và yêu cầu các ngành, các cơ sở thôn xóm, các hộ gia đình 

được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp thực hiện một số công việc sau: 

- Kiện toàn tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai theo Nghị định 

91/2019. 

- Các cơ sở thôn xóm khẩn trương, kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết danh 

sách các hộ gia đình, cá nhân bỏ ruộng hoang; Phối hợp với tổ công tác UBND xã 

lập biên bảnđối với từng hộ gia đình, cá nhân và xác định rõ thời gian, diện tích, vị 

trí ruộng bỏ hoang trong vụ xuân năm 2023; Ký cam kết đến từng hộ gia đình, cá 

nhân không bỏ ruộng hoang và sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp 

luật. 

 - Các hộ gia đình được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp phải tổ 

chức sản xuất, không để ruộng hoang hoá. Những diện tích đất bỏ ruộng hoang 

phải cải tạo, phục hồi, trồng cấy trở lại vào những vụ tiếp theo. 

Đối với những trường hợp cố tình không thực hiện thì xẽ bị xử lý vi phạm theo 

Nghị định 91/2019: Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng 

liên tục hình thức và mức sử phạt như sau: 

+ Phạt tiền từ 500.000đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử 

dụng dưới 0,5ha. 



+  Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử 

dụng từ 0,5ha đến dưới 03ha. 

+ Trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích thì 

Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai 

năm 2013. 

- Các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ dân không để tình 

trạng bỏ ruộng hoang, lãnh đạo các thôn thống kê danh sách các hộ gia đình vụ 

xuân năm 2023 không tổ chức sản xuất để ruộng hoang hoá vào trước ngày 

20/3/2022.  Để UBND xã tiến hành làm việc với các hộ và có cơ sở pháp lý báo cáo 

với UBND huyện, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.  

 

 Nơi nhận:  

- Thường trực Đảng Uỷ; HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

-UBMTTQ VN, các ban ngành đoàn thể. 

- BT, TT các thôn; 

- Lưu VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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