
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM DINH Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S:b2i QD-UBND TP. Nam Dinh, ngày Ojtháng fiiam 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy ch phôi hçrp xtr 1 vi phm pháp 1nt ye dat dai 

trên dja bàn thành phô Nam Djnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DMI 

Can c&Lut T ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015, Luát tha di, 

sung mç5t s diu cia Lut To ch&c chInh phi và Lut Td chj'c chInh quyn dja 

phu'cing ngày 22/11/2019, 

Can thLuçtXi'r lj viphgm hành chInh nàm 2012; Lugt tha ddi, ha sung m5t 

s diu cia LutXjr lj viphgm hành chInh s 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020, 

Can ct Luát Dat dcii nàm 2013, 

Can ci Nghj djnh s 81/2013/ND-CF ngày 19/7/2013 cza Chmnh phi quy 

dinh chi tiêt môt so diêu va biên phap tin hanh Luát Xii ly vi pham hanh chznh,/(/( ' 

Can th Nghj djnh so 97/2017/ND-CF ngày 18/8/2017 cia ChInh phi tha dOi, b4\ J 

sung mt sO' diê'u cza Nghj djnh so' 81/2013/ND-cF ngày 19/7/2013 cia ChInhphz 

quy djnh chi tiO't mç$t sO' diu và bin pháp thi hành Lut Xir lj viphgm hành chinh, 

Can ci'Nghj dfnh  sO' 166/2013/ND-cF ngày 12/11/2013 cla C'hInh pith quy 

djnh v ciiö'ng ché' thi hành quyé't djnh xi'rphQt viphgm hành chInh; 

Can cz' Nghj djnh sO' 43/2014/ND-CF ngày 19/5/2014 cia ChInh phz quy 

dinh chi tjlt thi hành mót sO' diu cl,a Lut Da't dai 2013, 

Can cz Nghj dfnh  sO' 91/2019/ND-CT ngày 19/11/2019 cza C1hInh pith quy 

djnh v thphgt viphgm hành chInh trong linh vy'c dO't dai, 

Theo d nghj tgi Ta trinh s0232/TTr-TNMT ngay02 / /2021 cia PhOng Tài 

nguyen và MOi tnwd'ng, Báo cáo thO'm djnh sO' 190/BC-FTP ngày 01/7/202 1 cia 

FhOng Tu'pháp. 

QUYET IMNH: 

Then 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch phi hçip xir 1 vi phm 

pháp 1ut v dt dai trên dja bàn thành ph Narn Djnh. 

Then 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. Các quy djnh 

tnthc day do UBNID thành ph Nam Djnh ban hành có ni dung trái vói quy djnh 

tai Quyt djnh nay du bãi bó. 



N NHAN DAN 
TICH 

Phim Duy Htrng 

Diêu 3. Chánh Van phông HDND và UBNID thành ph& Thu tnr&ng các 

phông, ban, ngành có lien quan, Chñ tjch UBND xä, phu?mg và các t chirc, cá 

nhân có lien quan trén dja bàn thành ph chju trách nhim thi hành Quy& djnh 

này.iJ 

No*inhân: (_:1;- 
- UBND tinh (dê b/c); 
- Nhu Diêu 3; 
- Thtring tivc Thãnh Uy; 
- Thixng tnrc HDND Thành pho; 
- Chü tich UBND Thãnh pho; 
- Câc PCT UBND Thãnh phô; 
- Cãc Sä: Tài nguyen và MOi tnr1ng, Tr phãp 
- Thanh tra Tinh; 
- Website Thãnh phO; 
- Cong báo tinh; 
- LLru: VT, các VP/ 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Doe lap - Tir do - Hanh phñc 

QUY CHE PHOI HP 
t v dat dai trên dja bàn thành phô Nam D!nh 
m theo Quyê't djnh s32SQD-UBND 
m 2021 cza UBND thành pM Nam Djnli,) 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

then 1. Phim vi áp ding 
Quy ch nay quy djrih v trách nhim, cách thirc phôi hcTp giüa các phông, 

ban, dan vj cüa UBND thành ph Nam Djnh và UBND nhân dan các phuàng, xã 
trong cong tác kim tra, xi:r 1 các hành vi vi phm hành chInh trong linh virc dt 
dai. 

then 2. Di ttrçrng áp diing 
Quy ch nay áp dung di vâi UBND các xã, phuô'ng, các phông ban, don vj, 

t chüc, cá nhân lien quan trong cong tác quãn 1 dt dai trên dja bàn thành ph 
Nam Dinh. 

then 3. Nguyen the phi hçrp 
1. Bâo dam mM quan h phôi hqp chat ch giüa các phOng, ban, dan vj 

thành pM và UBND phu?mg, xã d nâng cao hiu qua hoat dng kim tra, xir i 
các hành vi vi phm v d.t dai theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Vic phM hçp kim tra, xi:r 1 các hành vi vi phm pháp 1ut ye dat dai dt 
duOi s11 quail 1, diu hành cüa UBND thành pM trên co sO chirc nàng, thim v11, 

quyên han  cüa các phông, ban, don vj và UBND phuOng, xã theo quy djnh cüa 
pháp lut và Quy djnh nay, bâo dam sr thông nhât trong thirc hin nhim viii; trong 
qua trInh phM hçip không lam giám vai trô, trách nhim, th.m quyn và không can 
trO cOng vic cüa mi dan vj. 

3. Nâng cao hiu qua quán l nhà nuOc trong trng linh vrc và vai trô, trách 
nhim cüa Thu truOng dan vj chü trI, dan vj phM hçip trong vic kim tra, xir i v 
phm, khOng né tránh, dUn day trách nhim. 

4. Vic phát hin, cung c.p thông tin, tài 1iu phân ánh và thit 1p M so xr 
1 cac hành vi vi pham phãi nhanh chóng, kjp thOi, chInh xác, tuân thU dUng các 
quy djnh cUa pháp 1ut. Vic xU 1 và d xuât xU 1 vi pham phái kiên quy&, chinh 
xác, kjp thOi, dUng thm quyn. 

5. Nhtrng vuOng mc phát sinh trong qua trInh phM hçp xU 1 vi pham phãi 
dugc thào 1u.n, thông nhât giãi quyt theo quy djnh cUa pháp 1u.t và yêu cu 
nhim v1i cong vic; truOng hqp khOng thông that dugc huOng giãi quy& phâi kjp 
thOi báo cáo ChU tjch UBNID thành pM xem xét, quy& djnh. 
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Diêu 4. Binh thu'c phôi hqp 
1. Phi hçp trong cong tác tuyên truyn, ph bin, hi.rrng dn các t chüc và 

cá nhân chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai. 
2. Phôi hçp trong cOng tác thicc hin các chê d thông tin, báo cáo ye tInh 

hInh quán 1 dAt dai. 
3. Phi hcip trong cong tác kim tra, phát hin va xi:r 1 vi phm pháp 1ut v 

dAt dai. 

CHUNG II 
NQI DUNG vA TRACH NHItM PHOI H(IW 

Diu 5. Trách nhiêm cüa các don vi 
1. Trách nhim cüa don vj chü trI 
a. Kim tra, don d6c, huó'ng dAn vic thirc hin nhim v11 cüa các dan vi 

phi hçp; tricc tip thm djnh h sa v vic; xác djnh trách nhim cüa các dan vj 
lien quan trong tmg vii vic; trirc tip xir 1 hoc tham mxu, dê xuât hInh thüc xir 
1 vi phrn theo thâm quyn. 

b. Duy trI mi lien h, trao di thông tin giüa các don vj trong vic phôi hcip 
kim tra, xr 1 vi phtm. Tip thu kin cüa co quan phôi hçp, to chüc nghiên ciru, 
tng hcip, báo cáo và tham muu Chü tjch UBND thành ph d giâi quyt v các 
vn d chua thng nht giüa các dan vj lien quan. 

c. Tham miru các van bàn chi do, to chüc các hott dng phôi hcip kiêm tra 
dinh kr hoc dt xut. Trong tru?ng hcip cn thit, duçic quyn yêu cu Thu tru&ng 
các don v hoc cá nhân có lien quan cung cp thông tin d phiic vv cOng tác xir 1 
vi phm. 

2. Trách nhim cüa don vj phôi hçrp 
a. Tham gia dAy dü các hot dng theo các ni dung yêu cu cüa don vj chü 

trl. Cir can b, cOng chüc có dü näng lirc, trách nhim tham gia phi hçip khi có 
yêu cu; cung cp kjp th?iii các thông tin, so 1iu có lien quan dn linh virc quán 1 
và chju trách nhim v tInh chInh xác cüa thông tin, s 1iu do. 

b. Tuân thu v thôri gian dóng gop kin theo yeu cu cüa don vj chü trI và 
chju trách nhim v các kin cüa co quan mInh. 

c. Don vj phi hçp d nghj diu chinE ni dung, thii gian phi hçip d bâo 
dam cht luçmg, hiu qua cong tác (nêu không the b trI hrc luqng, phuang tin d 
tham gia phi hçp theo th?ñ gian don vj chü trI xây drng); duçic phép yêu cu co 
quan chü trI cung cap tài 1iu, thông tin can thiêt, phc vii cho cOng tác phi hçp. 

Diêu 6. Nhim vy, trách nhim cüa Phông Tài nguyen và Môi tru*ng 
1. Nhim vu cüa Phông Tài nguyen và Môi trirong 
a) Phôi hqp vâi UBNID các phuè'ng, xã thirc hin cong tác tuyen truyn, 

hithng din các t chüc vá nhân dan chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut v dAt 
dai trên dja bàn. PhOi hçip vói Phông Tu pháp, Trung tam Van hóa thông tin th 
thao trong cong tác tuyên truyên, ph biên pháp 1ut v dAt dai trên dja bàn. 

b) Huàng dAn ye chuyên môn, nghip vii cho UBND các phuèng, xä trong 
cOng tác quàn i dAt dai. 
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c) Don dc, hithng dn UBND các phiRmg, xâ và di Quàn 1 trt tçr do thj 
trong vic kim tra, xir 1 các vi phim pháp 1ut v dt dai trên dja bàn. 

d) D xut Chü tjch UBND Thành ph xem xét, xü 1 trách nhim di vâi t 
chiirc, cá nhân có lien quan buOng lông quãn l, thiêu tinh than trách thim trong 
thirc thi cong vii d xày ra vi phm pháp 1ut v dt dai nghiêm tr9ng trên dja bàn 
quãn 1. 

e) Dnh kST 06 tháng, tng hçip tInh hInh, kjp thai tháo go' khó khän vuâng 
mc trong cong tác xr 1 vi phm pháp lut ye dat dai. 

2. Trách nhim cüa Trtrô'ng phông Tài nguyen và Môi trirông 
a. Chü trI, phi hcrp vôi UBND phithng, xä các dan vj có lien quan trrc tiêp 

t chüc kim tra, giám sat toàn b các hoit dng v quãn l dt dai trén dja bàn 
thành ph và chju trách nhim trrncc pháp 1ut và UBND thành ph ye quàn 1 dat 
dai trén dia bàn. 

b. Phân cong dn tmg cOng chrc phii trách dja bàn phuèng, xA phôi hçp 
chtt chê vôi UBND phung, xa, Di Quàn 1 trt tir do thj thành ph cüng các 1rc 
luqng chirc näng lien quan trong kiêm tra, xü 1 vi phtm quãn 1 dt dai trên dja 
thành ph. 

c. Khi nhn duçic thông tin vi phm ye quân 1 dat dai, phài c1r ngay länh 
dao và cong chirc phi hçp vâi UBND phumg, xã, Di Quân 1 trt ti1 do thj thành 
ph huàng dn UBND phuông, xã thit 1p h so xir 1 vi phm theo quy djnh và 
don dc thrc hin xir 1 vi phm theo thm quyên. 

d. Khi UBNID phuông, xã có d nghj phôi hçp thI có trách nhim: Giüp 
UBND xã, phung trong vic xây dirng h so xir 1 theo quy djnh; Ci:r can b phôi 
hçip tham gia cuO'ng ch theo quy djnh; Huàng dn nghip vi cho can b dja chInh 
xây dimg xã, phi.thng v cOng tác quãn 1 dat dai. 

e. Tham mu'ii, trInh Chü tjch UBNID thành ph ban hành quyt dnh xr phtt 
vi phm hành chInE vuçit thm quyn cüa Chü tjch UBNID phuè'ng, xA theo quy 
djnh. 

Diêu 7. Trách nhim, nhim vii cüa UBND phu*ng, xã 
1. Nhim vii cüa UBN]) phtrôiig, xã 
a) Chju trách nhim toàn din tnzic pháp 1ut và UBND thành ph v tInh 

hInh quãn 1 dt dai trên dja bàn. 
b) Chü trI, phi hqp các phông, ban chuyên mOn cüa thành ph và các t 

chüc trong h thng chInh trj a dja phiro'ng thirc hin tuyên truyn, ph bin giáo 
diic pháp 1ut v dt dai và hrnfrng dn các t chüc, cá nhân chip hành các quy djnh 
cüa pháp 1ut v dt dai trên dja bàn. 

c) Chi dio, diu hành trirc tip can b duçic giao nhim v11 quân 1 dt dai 
trên dja bàn thuang xuyen kim tra, giám sat tInh hInh trên dja bàn, kjp thai phát 
hin, 1p h so vi phtm v dt dai. 

d) Chi dto tip nhn, luu trü h so vi phim v dt dai và ban hành các quyt 
djnh xü 1 vi phm theo thm quyn; Kjp thai chuyn h so và kin nghj Chü tjch 
UBND thành ph d xü 1 d& vai các trizang h?p  vuqt thm quyn; T chirc thirc 
hin quy& djnh cuâng ch xr 1 vi phm do cap có thm quyn ban hành d xir 1 
vi phm v dat dai tren dja bàn quãn 1 theo quy djnh cña pháp lut. 
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d) D nghj các Co quan, don vi có lien quan áp diing các bin pháp cn thit 
d kjp thai ngàn chn di vci các hành vi vi phtm pháp luat  v dt dai, không de vi 
phtm tip din sau khi dâ có biên bàn vi phm hành chInh hoc quyêt djnh xir 1 
cüa cp có thm quyn. 

e) Thumg xuyên kim tra, don dôc và to chirc thirc hin kêt 1u.n kiêm tra, 
quyt djnh xir 1 vi phm v dt dai cüa c.p thm quyn di vâi t chüc, cá nhân 
sir diing dt trên dja bàn. 

g) Cung dtp kjp thèi, dy dü, chinh xác các thông tin, tài 1iu, h so vi phtm 
theo d nghj cüa Phông Tài nguyen và MOi trtthng hoc don vj dtrçc UBND thành 
ph giao, d phiic v1i cho hoat dng thanh tra, kiêm tra, giãi quy& khiêu nai,  to cáo 
và cir can b tham gia phi hçp khi có yêu câu. 

h) Báo cáo dy dü và chInh xác tInh hInh xir l vi phm pháp lut v dt dai 
trên dja bàn djnh kSr  hoc dt xut theo quy djnh hin hành. 

2. Trách nhim cüa Chü tch  UBND ph.rô'ng, xã 
a. Thixc hin t& chrc näng quàn 1 nhà nuóc v quãn 1 dt dai trên dja bàn 

theo quy djnh cüa pháp luQtt. Phân cong lãnh dao  UBNID phumg, xà, cOng chirc 
chuyên mon thung xuyên kim tra, nm tInh hmnh, kjp thai phát hin 1p biên bàn 
và xr 1,2 theo quy djnh; 

b. Phi hçp vâi Phông Tài Nguyen và Môi tm?ng thành ph& Di Quàn 1 
trt t1r dO thj, PhOng Quán 1 do th v xir 1 các triiing hçip vi phm pháp 1ut v 
quãn 1 dat dai. Di vth nhEng vi phm thuc thrn quyn, trong thôi han  07 ngày 
(k tü khi 1p biên bàn vi phtm hành chInh), phài ban hành Quyt djnh xir pht vi 
phm hành chInh, buc khc phic hu qua gay ra và báo cáo kt qua v Trir&ng 
phông Tài nguyen và Môi tru?ing thành ph d tng hçp, báo cáo UBND thành 
ph theo quy djnh. 

c. Di vOi nhüng vi phim vuçYt qua thrn quyn, trong thii han  01 ngày lam 
vic (k tir khi 1p biên bàn vi phm hành chInh) có trách thim giri h so v 
PhOng Tài Nguyen và MOi trizô'ng d tham miru Chü tjch UBND thành ph xü 1 
theo quy dtnh. 

d. fMi vi nhü'ng vi phm phài t chirc cung ch, có trách nhim xây drng 
kê hoach và chuân bj các diêu kin dê tO chüc thirc hin ciz6ng ch theo quy djnh. 

e. Chju trách thim toàn din tnróc Thành üy, UBND thành ph v tinh hInh 
vi pham pháp 1ut v dt dai trén dja bàn theo dung chi dao tai Ngh quy& 17-
NQ/TU ngày 17/7/2012 cüa Ban chp hành Dàng b tinh Nam Djnh và kt 1un s 
43-KL/TU ngày 22/8/20 18 cüa Tinh üy Nam Djrih. 

Diêu 8. Trách nhim, nhim viii quail 1 dat dai cüa Di Quãn 1 trt tr 
do thj 

- Phát hin, 1p biên bàn vi pham hành chInh di vi nhQng hành vi thuc 
thm quyn, d xu.t Chu tjch UBNID thành ph& Chü tjch UBNID phuông, xà xir 1 
vi phm pháp 1ut ye dt dai theo quy dnh. 

- Phi hcp vi các don vj trong vic xir 1 vi pham pháp 1ut v dt dai. Báo 
cáo kjp thñ nhung viii vic vi phm dt dai v UBND thành ph qua PhOng Tài 
nguyen và MOi trung. 
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Diêu 9. Trách nhim cüa cr quan cong an 
1. Cong an thành ph& Cong an phuè'ng, xã theo phân cap quân 1 cüa ngành 

có trách nhiêm: 
a. Tham gia vào cong tác näm tInh hInh, phàn ánh kjp thai và báo cáo 

UBNID cüng cp v các vi phm pháp 1uQt v dt dai. 
b. Xây dirng phucmg an dam bão an ninh trt tr, an toàn cho các 1irc hrqng 

tham gia cng ch xir 1 vi phm. 
c. T chüc diu tra, xir 1 các hành vi vi phm pháp 1ut ye dat dai nghiêm 

tr9ng xáy ra trên dja bàn quân 1. 
d. Thirc hin các nhim vii do Chü tjch UBND cüng cap giao trong vic 

ngän chtn và xr 1 vi phm pháp 1ut ye dat dai. 
2. Cong an thành phô tang cumg pMi hçp vôi don v thuc UBND thành 

ph và UBND các phuông, xã trong cong tác quail i dt dai theo chirc näng quàn 
1 nhà mthc v an ninh trt tir; áp ding các bin pháp c.n thit dê kp thai ngän 
chn, xi:r 1 di vci các hành vi vi phm pháp 1ut v dt dai, không dê vi phm tiêp 
din sau khi dã cô biên bàn vi phtm hành chInh hotc quyt djnh xü 1 cüa các cap 
có thm quyn, dam bào an ninh trt tr trong qua trInh xir 1 vi phm theo thâm 
quyên. 

Diêu 10. Trách nhim ella Van phông HDND — UBND thành phô 
Chju trách nhim kim tra v mt th thirc Quyt djnh xir 1 vi phm hành 

chInh thuc thm quyn cüa Chü tjch UBND thành phô truOc khi trInh Chü tjch 
UBND thành ph quy& dnh lien quan dn vi phm trong lTnh vrc dt dai. 

Diêu 11. Trách nhim cüa các phông, ban, ngành có lien quan 
1. Các co quan, don v phâi dc 1p chju trách nhim trithc pháp lust  và 

truóc Chü tch UBND thành ph khi d xây ra the vi phm thuc phm vi trách 
nhim cüa cá nhân và don vj do mInh quán l ma không dugc phát hin, xi:r l2 kjp 
thai hoc xü 1, tham muu xir 1 không kiên quyt, không trit d, không ht trách 
nhim theo quy djnh (bao gm cá lTnh v1rc duçic giao chü trI hoc phOi hçip xà 1). 

2. Các phông, ban, ngành: Phông Quân 1 do thj, Thanh tra Thành ph& Kinh 
t, Van hóa, Tài chInh K hoach, Ciric thu Thành pM, Giáo duc và Dào tao, Lao 
dng Thucing binh và Xã hi, Ni vçi, Tu pháp, Trung tam phát trin dim cong 
nghip, Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành pM Nam Djnh và các ban, 
ngành có lien quan theo chüc näng, nhim vii duc giao tang cuèng phôi hgp vâi 
Phông Tài nguyen và MOi trung tham muu UBNID thành pM trong vic xü l vi 
phm pháp lut v dt dai; Chju trách nhim truc pháp lut và UBND Thành pM 
v các ni dung có lien quan duçc giao quân 1. 

Diêu 12. Trách nhim ella can b, cong chfrc, viên chu'c dtrçrc giao nhim 
vii xir l vi phim pháp lut ye dat dai 

1. Kim tra, phát hin và báo cáo kjp th?i nhüng vi phm pháp 1ut ye dat 
dai trên dja bàn duqc giao quail 1; kjp thi 1p  ho so, x1r 1 vi phm theo thâm 
quyn hoc kin nghj co quan có thrn quyn bin pháp xir 1 vi phm pháp 1ut v 
dt diai theo chirc näng, thim vii duçic giao. 

2. Chju trách nhim ye nhüng vi pham trong xir 1 vi phm pháp 1ut ye dat 
dai; Thy theo tInh cht, müc d sai phm bj x1r 1 theo các quy djnh cüa pháp 1ut. 
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Chtro'ng III 
TO CHU'C THU'C HIIN 

Diêu 13. Ché thông tin, báo cáo, itru trü' ho so', tài 1iu 
1. UBND phuing, xã và Di Quãn 1 trt tir do thj pMi hgp chtt chë trong 

cOng tác nm b.t tInh hInh, trao dôi thông tin, luu trit ho s, tài lieu lien quan dn 
tInh hInh xir 1 vi phtm pháp 1ut v dt dai theo thm quyn và quy djnh cüa pháp 
1ut. 

2. UBND phumg, xà, Di quãn 1 trt tir dO thj có trách nhim thuô'ng 
xuyên tng hçip, báo cáo UBND thành ph (qua Phông Tài nguyen và Môi truông) 
dy dü và chInh xác tInh hInh vi phim pháp lut v dt dai trên da bàn theo djnh 
kST tháng, qu, näm (vao ngày 15 hang tháng di vâi báo cáo tháng, ngày 10 tháng 
cui qu,2 di vci báo cáo qu, ngày 20 tháng 11 di vi báo cáo nàm). 

3. Phông Tài nguyen và Môi tnthng có trách nhim thumg xuyên tang hcip 
báo cáo UBND thành ph& chInh xác tInh hInh vi phim pháp lut ye drât dai trên 
da bàn theo djnh kr tháng, qu, näm (vao ngày 20 hang tháng dOi vi báo cáo 
tháng, ngày 15 tháng cui qu d& vi báo cáo qu, ngày 30 tháng 11 di vâi báo 
cáo nãm). 

4. Djnh kS'  6 tháng, hang nàm, Phông Tài nguyen và Môi trithng t chrc 
giao ban can b dja chInh phu?mg, xã d dánh giá tInh hInh và d ra bin pháp thirc 
hin nhim vi1 quân l dat dai trên dja bàn, tong hçip báo cáo UBND thành pM. 

Diêu 14. Khen thirO'ng 
Tp th& cá nhân có thành tIch trong cOng tác quàn 1 dt dai trên dja bàn 

thành pM s dugc xem xét khen thu&ng djnh k' hoc dt xut theo quy djnh cUa 
pháp 1ut và UBNID thành pM ye cOng tác thi dua, khen thu&ng. 

Diêu 15. Ky 1ut 
1. Thu trithng các co quan, dan vj duçic giao nhim v1i chju trách nhim ye 

kt qua thirc hin nhim vii cüa ca quan, don v trong cOng tác xü 1 vi phim pháp 
luât v dt dai. 

2. Can b, cong chrc duçc giao nhim v1i xu 1 vi phm pháp 1u.t v dt dai 
nhung thiêu tinh thn trách nhim, buông lông quân 1 hoc có du hiu bao che, 
tip tay cho vi phm thI tüy theo tInh chit, mi1rc d sê bj xem xét xu 1 theo quy 
djnh cüa pháp lut v can b, cOng chirc. 

Diêu 16. Diêu khoãn thi hành 
Trong qua trInh thirc hin, nu có phát sinh, vlxng mc cn duçic hiirng dn 

hoc can duçc b sung, diêu chinh Quy ch, các co quan, don vj, t chüc, cá nhân 
có trách nhim kin nghj, báo cáo d xut, gui Phông Tài nguyen và Môi trung dê 
duçic huàng dn trin khai hoc d tng hçip, báo cáo UBND thành pM xem xét, 
quyt djnh süa dM, b sung Quy ch cho phü hçp./. 
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No'! nhân: 
- Nhix kg; 
- Ltxu: VT. 

Ngô Hoàng Vit 

PHV TRACH PHONG 
RUONG PHONG 

CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc  1p  - Tir do - Hinh phüc 

TP. Nam Djnh, ngày Q2 tháng 7 nàm 2021 

TO TRINH 
Ye vic ban hành Quy chê phôi hQp xfr 1 vi phm 

pháp 1ut ye dat dai trên dja bàn thành phô Nam Dnh 

KInh g11i: UBND thnh ph6 Nam Djnh. 

Can cz Luçt Xi'r l vi phgm hành chInh nám 2012, Lut sza ddi, bd sung m5t 

sl diu cia LutXirlj viphgm hành chInh sl 67/2020/QHJ4 ngày 13/1 1/2020, 

Can th Luát DIt dcii näm 2013, 

Can cá Nghj djnh sl 81/2013/ND-CF ngày 19/7/2013 cia ChInh phit quy 
djnh chi tilt mt sl diu và bin pháp thi hành Lut Xir l3 viphqm hành chInh, 

Can cii' Nghj djnh sl 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa G'zInh phü quy 
dinh vl xü'phgt viphgm hành chInh trong linh vrc da't dai; 

Can thNghj djnh so' 166/2013/ND-CF ngày 12/11/2013 cza CvhInhphi  quy 

d/nh v cwö'ng chl thi hành quylt djnh xzphgt vi phQm hành chInh, 
Can cii' Nghj djnh so' 43/2014/ND-CF ngày 19/5/2014 cla ChInh phz quy 

djnh chi tilt thi hành mt so' diu cia Luát DIt dai 2013, 

Can ci Nghj djnh so' 97/2017/ND-CT ngày 18/8/2017 cia ChInh phü sI'ta 

do'i, bo' sung m5t so' diu cla Nghj djnh sO' 81/2013/ND-CF ngày 19/7/2013 cia 
ChInh phi quy djnh chi tilt mç5t so' diu và bin pháp thi hành Luát Xzr lj vi phqm 
hành chInh, 

Can cr báo cáo thm djnh s 1 92/BC-PTP ngày 02/7/2021 cüa PhOng Tu 
pháp v thm djnh dirT thão Quy ch phi hçip xü 1 vi phm pháp 1u.t v d.t dai 
trên dja bàn thành ph Nam Djnh. 

Phóng Tài nguyen và Môi trung trân tr9ng d nghj UBND thành ph ban 
hành quyt djnh "Quy ch phi hçip xi:r 1 vi phm pháp 1ut v dt dai trên dja bàn 
thành ph Nam Djnh"./. 

UBND THANH PHO NAM DINH 
PHONG TAI NGUYEN vA MOI TR1X(NG 

S .23/TTr-TNMT 



UBND TP NAM DINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TU' PHAP f)c 1p - Ti,r do - Hanh phñc 

      

S: 192/BC-PTP TP. Nam Dinh, ngày 02 tháng 7 nám 2021 

BAO CÁO 

Thâm d!nh  dir thào Quy ch phôi hqp xir 12 vi phim pháp 1ut v dt dai 

trên dja bàn thành phô Nam Dinh 

KInh giri: UBND thành ph Nam Djnh 

Ngày 01/7/2021, Phông Tu pháp nhn dugc Cong van s 311/TNMT cüa Phông 

Tài nguyen và Môi truâng V/v th*m djnh dir thão Quy ch phi hçip xü 1 vi phtm pháp 

14t v dt dai trên dja bàn thành ph6 Nam Djnh. Qua thm djnh li (thm djnh 1n 2), 

d thào Quy ch nói trên dã dam bâo theo quy djnh (nhüng ni dung Phông Tu pháp d 

nghj theo Báo cáo th.m djnh s 1 9OIBC-PTP ngày 01/7/2021 dA duçic Phông Tài 

nguyen và Môi trung süa di, hoàn thin). Phông Tu pháp d nghj Phông Tài nguyen 

và Môi tnrng phi hçp vâi Van phàng HDND và UBND thành ph tham milu ban 

hành van bàn theo quy djnh. 

Trên day là Báo cáo th.m djnh dr thào Quy ch phi hçip xir 1 vi phm pháp lut 

ye dat dai trên dja bàn thành ph Nam Djnh, Phông liz pháp xin báo cáo UBND thành 

ph xem xét, quyt dnh ban hành. 

Nci nhin: 
- UBND thành ph; 

- Phông TN và MT thành pM;  
-LtruVT. 
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