
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỸ LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /UBND-TNMT Mỹ Lộc, ngày           tháng 6 năm 2022 
V/v đôn đốc xử lý các trường hợp    

sử dụng đất không hợp pháp của hộ gia đình,    

cá nhân theo Kết luận số 43-KL/TU    

và Kế hoạch số 95/KH-UBND    
 
 
 

Kính gửi:  

- Các phòng: TN&MT;TC-KH; Nông nghiệp &PTNT; KT-HT; 

- Chi cục thuế Khu vực TP Nam Định – Mỹ Lộc; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 669/UBND-VP3 ngày 

17/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; theo đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập 

trung rà soát thực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai 

trên địa bàn quản lý còn tồn đọng đến thời điểm ban hành Kết luận số 43-KL/TU 

theo đúng Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh.  

Để đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý đối các trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 

16/10/2018 của UBND tỉnh UBND huyện yêu cầu yêu cầu các cơ quan chuyên 

môn của huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc, Chi cục 

thuế khu vực TP. Nam Định-Mỹ Lộc và UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực 

hiện các công việc sau: 

a) Đối với vi phạm của hộ gia đình, cá nhân thời điểm trước khi ban hành Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh: 

- Đối với các hộ chưa hợp pháp đã xây dựng phương án: Xã Mỹ Tân 7 trường 

hợp. UBND huyện yêu cầu UBND xã Mỹ Tân khẩn trương hoàn thiện phương án, 

các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh việc thẩm định phương án để trình UBND 

huyện phê duyệt, hoàn thành trước tháng 8/2022.  

 - Đối với các hộ chưa hợp pháp đã lập xong biểu thống kê:  

+ Đối với các trường hợp không phải đo đạc lại theo hướng dẫn 1021/HD-

STNMT của sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương 

hoàn thiện phương án, xét duyệt phương án, công khai phương án. Yêu cầu các cơ 

cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tập trung thẩm định phương án của các xã, thị trấn 

trình UBND huyện phê duyệt. 

+ Đối với các trường hợp phải đo đạc lại theo hướng dẫn 1021/HD-STNMT 

của sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu UBND các xã, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định kết quả 

đo đạc phục vụ công tác xây dựng phương án của xã, thị trấn. Đối với các xã, thị 



trấn đã được nghiệm thu kết quả đo đạc khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương 

án. 

- Đối với các hộ chưa hợp pháp, chưa lập xong biểu thống kê: Rà soát phân 

loại, lập biểu thống kế và xây dựng phương án xử lý phấn đấu phê duyệt và thực 

hiện phương án. 

 b) Đối với vi phạm của hộ gia đình, cá nhân sau thời điểm ban hành Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh:  

- Rà soát, phân loại để xác định trường hợp nào giữ nguyên, trường hợp nào 

tiếp tục tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. 

- Hoàn thành việc tháo dỡ trả lại mặt bằng cho các trường hợp (đề nghị cưỡng 

chế, giải tỏa). 

- Hoàn thành và thực hiện phương án cưỡng chế các trường hợp đang lập 

phương án cưỡng chế. 

 - Hoàn thành việc tháo dỡ, buộc khôi phục lại hiện trạng ban dầu đối với các 

trường hợp đã lập biên bản giữ nguyên hiện trạng mà không phù hợp pháp luật. 

 - Tiếp tục lập phương án xử lý và xử lý các trường hợp đang lập phương án xử 

lý. 

- Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới phát trả lại hiện trạng ban đầu 

của đất. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo và phụ biểu tiến độ thực hiện (Quý 

II/2022) trước ngày 5/7/2022 về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường). Số liệu báo cáo được tính đến hết ngày 30/6/2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc, Chi cục thuế khu vực TP. Nam Định-Mỹ 

Lộc và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện xử lý các trường hợp sử 

dụng đất không hợp pháp trên địa bàn huyện. 
 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập 

trung chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Quang Huy 
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