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V/v tăng cường trách nhiệm trong 

ngặn chặn, xử lý tình trạng tự ý san lấp 

đất, xây dựng nhà trái phép trên đất 

nông nghiệp 

 

 

Lộc Bình, ngày      tháng 8 năm 2021 

                Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Công an huyện; 

- Tổ kiểm tra liên ngành 940 của huyện. 

 

Từ cuối năm 2017 đến nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đề ra 

nhiều giải pháp và tập trung chỉ đạo ngặn chặn, xử lý tình trạng tự ý san lấp đất, 

xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp và lấn chiếm đất; kết quả đạt được 

đã góp phần giảm tình trạng sạt lở và ngập úng cục bộ do tự ý san lấp đất, tạo 

hiệu ứng tích cực trong xã hội, được đa phần người dân ủng hộ và chấp hành 

quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp (kể cả 

bản thân và người nhà của một số cán bộ, công chức, viên chức) và người dân 

cố tình vi phạm, không chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về quản lý đất đai. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng trên là do người đứng đầu một 

số xã, thị trấn còn ngại va chạm, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm dẫn đến 

buông lỏng trong công tác quản lý đất đai; công chức chuyên môn một số xã, thị 

trấn còn hạn chế về năng lực dẫn đến lúng túng trong việc tham mưu xử lý các 

vụ việc; việc tuyên truyền chấp hành pháp luật về đất đai chưa có sự vào cuộc 

thường xuyên của một số phòng, ban, ngành liên quan của huyện. Bên cạnh đó 

một số chủ sử dụng đất và chủ phương tiện (máy xúc, xe tải,..) có biểu hiện coi 

thường pháp luật, ngang nhiên hoạt động san lấp trái phép. 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng 

tự ý san lấp đất, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Công an huyện, Tổ kiểm tra liên ngành 

940 của huyện, các hộ gia đình, cá nhân tập trung thực hiện tốt và chấp hành 

một số nội dung sau:  

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân: Trước khi san, lấp đất xây dựng nhà ở 

và các công trình khác trên đất nông nghiệp phải thực hiện các thủ tục chuyển 
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đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn: Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm 

tra để nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ vi phạm, khi phát hiện có san lấp 

đất hoặc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp phải có biện pháp ngăn 

chặn, xử lý kịp thời; trong trường hợp cần thiết, thực hiện tạm giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm theo thẩm quyền (quy định tại Khoản 1, Điều 38 và Khoản 

3, Điều 125, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012). 

Đảng ủy các xa,̃ thi ̣trấn cần tâp̣ trung lãnh đạo, chỉ đaọ Ủy ban nhân dân 

cùng cấp trong viêc̣ quản lý đất đai, nhất là trong viêc̣ xử lý các trường hơp̣ tư ̣ý 

san lấp đất, xây nhà trên đất nông nghiêp̣, lấn chiếm đất công trình giao thông, 

thủy lợi,... 

3. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường là Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên 

ngành 940 của huyện: 

Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn chặt chẽ UBND các xã, thị trấn trong việc 

xử lý các chủ sử dụng đất tự ý san lấp đất và xây dựng nhà trái phép trên đất 

nông nghiệp; khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về các vi phạm phải khẩn 

trương thông tin cho Lãnh đạo UBND xã, thị trấn để thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn, đồng thời đến địa bàn để hỗ trợ lập Biên bản vi phạm để xử lý theo 

quy định (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính, ban đêm). 

4. Đối với Công an huyện: Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong việc tạm 

giữ tang vật, phương tiện vi phạm, đặc biệt đối với phương tiện được sử dụng để 

vi phạm là máy xúc, xe ô tô và đối với các trường hợp có biểu hiện chống đối thi 

hành công vụ. Chỉ đạo Công an chính quy các xã, thị trấn chủ động, tích cực 

tham mưu UBND các xã, thị trấn và tích cực triển khai, tổ chức thực hiện việc 

ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, tự ý san lấp đất và xây 

dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. 

5. Đối với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện:  

Chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị 

liên quan đến công tác quản lý đất đai; phối hợp với các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng đất. 

Cần tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc 

biệt là người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và 

pháp luật của nhà nước về nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 

khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không được tự ý san, lấp đất 

nông nghiệp để xây dựng nhà ở và các công trình trái quy định của pháp luật.  

6. Giao Phòng Nội vụ: Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các xã, thị trấn rà soát trách nhiệm và năng lực chuyên môn đối 
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với công chức Địa chính các xã, thị trấn; công chức nào không đáp ứng được 

yêu cầu nhiệm vụ được giao thì tham mưu đưa ra khỏi vị trí công tác. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Thường xuyên 

tuyên truyền, thông tin nội dung công văn này và các văn bản, quy định của 

pháp luật về đất đai trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn để 

mọi người dân được biết. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TNMT, Nội vụ; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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