
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

        Số:          /UBND-TNMT 

V/v chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý đất đai trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 2 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                                  - UBND các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, sử dụng đất vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế; Qua các cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện còn một số vụ việc tồn tại từ giai đoạn trước, đã được nêu trong các kết luận, 

thanh tra nhưng chưa được khắc phục; vẫn còn một số vụ việc chuyển nhượng, lấn 

chiếm và xây dựng các công trình tôn giáo trái phép, chưa được kịp thời phát hiện xử 

lý kiên quyết ngay từ khi phát sinh vi phạm, tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp về an ninh 

tôn giáo; một vài nơi có biểu hiện né tránh đùn đẩy việc xử lý vi phạm lên cấp trên.   

Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư được giao đất, cho thuê đất còn chậm, giảm 

hiệu quả sử dụng đất; các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra trong khi 

tiến độ lập, phê duyệt phương án xử lý cấp GCNQSD đất cho các trường hợp sử 

dụng đất không hợp pháp của các xã còn rất thấp. 

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng 

bộ tỉnh ngày 17/7/2012 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai 

trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 3585/BT-UBND ngày 5/9/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với Chỉ thị số 22/2002/CT-

UBND ngày 07/11/2002 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai có liên 

quan đến tôn giáo; 04 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng 

cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, hạn chế những vi 

phạm tiềm ẩn, phát sinh trong thời gian tới; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

1.1. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Luật Đất đai 2013 và các văn bản 

pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản 

pháp luật về đất đai;  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012, Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Nghị quyết 16 và các kết luận của BTVHU về tăng cường quản lý nhà nước về đất 

đai đến cán bộ đang viên và quần chúng nhân dân. 



- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng 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; 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, UBND huyện.  

- Tổ chức rà soát các tồn tại trên địa bàn xã, thị trấn, đặc biệt là các vụ 

việc đã được nêu trong các kết luận, báo cáo qua các cuộc thanh tra, kiểm tra; 

xây dựng, đề xuất phương án xử lý đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất hiệu quả, 

đúng pháp luật, có kế hoạch xử lý khắc phục hậu quả cụ thể về thời gian thực 

hiện, cụ thể:  

 (1) Kết luận thanh tra số 10/KL-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Mỹ Thắng 

giai đoạn 2011 – 2015.  

(2) Kết luận thanh tra số 09/KL-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Mỹ Phúc 

giai đoạn 2011 – 2015.  

(3) Kết luận thanh tra số 88/KL-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai 

đối với hộ ông Trần Văn Dũng, địa chỉ: Xóm 9- làng Sắc, xã Mỹ Thắng huyện 

Mỹ Lộc tỉnh Nam Định trong việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hàng may mặc. 

(4) Kết luận thanh tra số 53/KL-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Mỹ 

Tiến tại khu đất thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc do hộ ông Trần Văn 

Thuyết đang sử dụng 

(5) Kết luận thanh tra số 54/KL-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Mỹ 

Thắng tại khu đất thuộc xóm 9, xã Mỹ Thắng do hộ ông Trần Trọng Phương 

đang sử dụng. 

(6) Kết luận thanh tra số 1230/KL-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Lộc về việc quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Mỹ 

Phúc tại khu đất thôn Liễu Nha - xã Mỹ Phúc – huyện Mỹ Lộc do hộ ông Trần 

Đình Giao đang sử dụng. 

(7) Kết luận kiểm tra số 01/KL-UBND ngày 25/7/2016 của UBND huyện 

Mỹ Lộc về việc chấp hành pháp luật Đê điều; chấp hành pháp luật Đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất gạch tuynel; chấp hành nghĩa vụ tài chính, thuê của 

công ty CP TM&DV Thiên Trần Vũ, địa chỉ xã Mỹ Trung – huyện Mỹ Lộc. 

(8) Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện Mỹ Lộc 

về báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các dự án đã được 



giao đất, cho thuê đất; đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện.  

(9) Kết luận số 09/KL-TTr ngày 19/4/2019 của Thanh tra tỉnh về việc chấp 

hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Mỹ Lộc từ khi Luật 

đất đai 2013 có hiệu lực đến nay. 

- Đối với các trường hợp đang sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định của 

pháp luật, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn liên hệ với các cơ quan chức năng 

thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định theo quy định hiện hành. 

- Kiên quyết xử lý vi phạm trước đây chưa được xử lý, nay tiếp tục vi phạm; 

các trường hợp không phối hợp để hoàn thiện các thủ tục để được nhà nước giao đất, 

cho thuê đất theo quy định. Các trường hợp cố tình không phối hợp thực hiện thì lập 

các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vi phạm đã phát 

sinh, kiên quyết không để xây dựng công trình tôn giáo, hình thành cơ sở tôn giáo 

trái phép.  

1.2. Tập trung thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý đối với 

các trường hợp giao trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân theo kiến nghị của 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 

của UBND tỉnh thực hiện theo Kết luận của Đoàn công tác số 02, Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng phương án cụ thể, hoàn thành việc xử 

lý cấp GCNQSDĐ trong quý I năm 2023. Đối với các trường hợp có vướng mắc, 

báo cáo cụ thể từng trường hợp, gửi phòng ban chuyên môn nghiên cứu, tháo gỡ. 

Trường hợp vượt thẩm quyền UBND huyện thì giao Phòng TNMT tổng hợp xin ý 

kiến các sở ngành của tỉnh. 

1.3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình và tiến độ xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện. 

1.4. Rà soát, phân loại các trường hợp và xây dựng biểu tiến độ, đề ra mốc 

thời gian cụ thể để đôn đốc hoàn thành việc cấp GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất lần đầu theo nội dung 

chỉ đạo tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh. 

1.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời việc tự ý chuyển 

quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Việc cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân phải phù hợp, đồng bộ giữa quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.  

Áp dụng biện pháp ngăn chặn và kiên quyết chỉ đạo buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng quy 

định của pháp luật, Nghị quyết số 17-NQ/TU, Kết luận số 43-KL/TU của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của 



UBND tỉnh Nam Định. 

1.6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện trong quản lý, sử dụng đất đai, về các vi phạm đất đai thuộc lĩnh vực, địa 

phương mình quản lý theo đúng quy định tại Kết luận số 43- KL/TU ngày 22/8/2018 

của BCH Đảng bộ tỉnh. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

2.1.Thực hiện tốt và tham mưu UBND huyện công tác quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn huyện. Chủ động kiểm tra, rà soát để quản lý chặt chẽ quy hoạch 

đất đai; tham mưu UBND huyện và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đảm bảo thực 

hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng 

thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

2.2.Tăng cường giám sát, hướng dẫn về chuyên môn nhất là những quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục vi phạm về đất đai theo quy 

định của pháp luật. 

2.3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất ở lần đầu và cấp 

GCNQSDĐ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình, cá nhân  

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ 

chức và hộ gia đình cá nhân. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tất 

cả các vi phạm về đất đai (nếu có). Tổ chức rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền 

thu hồi đất đối với những dự án cố tình kéo dài, không hoặc chậm triển khai thực 

hiện, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện tiến độ xử lý các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai. 

3. Thanh tra huyện:  

3.1. Hàng năm, tham mưu, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý 

quỹ đất công, đất công ích thuộc UBND các xã, thị trấn quản lý; phối hợp với các 

phòng chuyên môn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, 

thị trấn, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra. 

3.2. Tập trung rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; xử lý 

dứt điểm các vụ phức tạp, kéo dài và đôn đốc thực hiện các Quyết định, kết luận 

xử lý sau thanh tra. 

4. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn có văn bản chỉ đạo và thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012, Kết luận số 43- KL/TU ngày 22/8/2018 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Nghị Quyết 16 và các Kết luận của BTVHU về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội 

tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng đất đai của 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; phản ánh đến chính quyền các cấp các vi phạm 

về đất đai để kịp thời xử lý theo quy định. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân 



dân chấp hành, quản lý, sử dụng đất đai theo quy định Luật Đất đai, Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 

17/7/2012, Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

NQ 16 và các Kết luận của BTVHU về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất 

đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyên ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                       KT. CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                     Lê Quang Huy  
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