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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về đất đai,  

trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 

 

 Ngày 26/02/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý 

Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Về dự Hội nghị có đồng 

chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND và UBND huyện, 

Lãnh đạo Công an huyện; Văn phòng HĐND&UBND, các đồng chí Thành viên Tổ 

công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018, Quyết định 

115/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện; Lãnh đạo và cán bộ phòng Tài 

nguyên – Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; đồng chí Chủ tịch UBND, Công chức 

Địa chính, Công chức Xây dựng – GTTL các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe đ/c Vũ Vĩnh Thụy, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, 

Tổ phó, Tổ công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của 

UBND huyện báo cáo tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện; các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng 

chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại hội nghị; UBND huyện thống 

nhất kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, quản 

lý kinh doanh dịch vụ lưu trú. Huyện ủy đã ban hành công văn số 627-CV/HU ngày 

13/4/2018 về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; UBND 

huyện đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/11/2018 về việc tăng cường 

công tác quản lý đất đai và Huyện ủy, UBND huyện, Tổ công tác 746 ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện 

ủy, UBND huyện cũng đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để chỉ đạo quyết liệt, 

phân công lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, 

UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, 

quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú, kiên quyết xử lý 

các trường hợp vi phạm. Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức 

các buổi kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với từng xã; đồng thời thường xuyên 

kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm về đất đai, 

trật tự xây dựng kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, cả vi phạm xảy ra trong đêm tối… Do 

vậy, từ năm 2018 đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 94 trường hợp, với tổng 

số tiền trên 1,8 tỷ đồng; đã tiến hành tháo dỡ một phần và toàn bộ công trình đối 

với 87 trường hợp vi phạm. 
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Tuy vậy, trong công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số xã, thị trấn vẫn 

chưa chặt chẽ, bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử 

dụng đất sai mục đích, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và 

đất vườn ao còn diễn ra ở một số thôn, xóm, một số xã, thị trấn trong huyện.  

Nguyên nhân chính là do: Các hộ dân chưa chấp hành nghiêm túc quy định 

của pháp luật về đất đai; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và 

sử dụng đất đai cho nhân dân chưa thường xuyên; việc kiểm tra, phát hiện và xử lý 

vi phạm đất đai chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt, nhất là trên địa bàn xã Ninh Hải, 

Ninh Xuân, Ninh Hòa. 

 Trong thời gian tới, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Đảng ủy 

các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Huyện ủy tại Công văn số 

627-CV/HU ngày 13/4/2018; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 30/5/2018 của 

UBND huyện; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND 

huyện; Thông báo số 27/TB-UBND ngày 08/3/2019 của UBND huyện và các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác quản lý đất đai, trật tự xây 

dựng và quản lý di sản. 

- Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự 

xây dựng (trong đó có Đ/c Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban chỉ đạo; đ/c Chủ tịch 

UBND làm Phó trưởng ban thường trực); kiện toàn Tổ công tác quản lý đất đai, trật 

tự xây dựng (trong đó Đ/c Chủ tịch xã làm Tổ trưởng); Thành lập Đội xử lý vi phạm 

về đất đai, trật tự xây dựng (Đ/c Phó Chủ tịch làm Đội trưởng, thành viên gồm: 

Công an, lực lượng dân quân tự vệ, công chức địa chính, xây dựng, tư pháp, đoàn 

thanh niên, MTTQ xã và đại diện các ban ngành, đoàn thể của địa phương ...). 

- UBND các xã, thị trấn phải xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện 

việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm minh, kịp thời các 

trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; trong đó lựa chọn một số trường 

hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm để tổ chức cưỡng chế; sau đó xin ý kiến các ban, 

ngành và các thôn, xóm, phố để hoàn chỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để 

có Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thực hiện.  

- Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trong việc chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời huy động MTTQ, các đoàn thể, Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, xóm trong việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân 

dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, xây dựng các công trình đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật.  

- Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ địa chính của xã, thị trấn và Bí thư Chi 

bộ, Trưởng các thôn, xóm tăng cường công tác phối hợp thường xuyên kiểm tra, 

phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; các đồng chí trưởng thôn chủ 
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động kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện vi phạm và có các biện pháp 

ngăn chặn ban đầu khi xảy ra vi phạm và thông báo ngay về UBND xã, thị trấn để 

xử lý kịp thời bằng các biện pháp như: yêu cầu ngừng thi công, hoàn trả lại hiện 

trạng, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, kiến nghị với Điện lực 

Hoa Lư ngừng cung cấp điện; tổ chức cưỡng chế trong trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân cố tình vi phạm theo quy định… Đối với cán bộ địa chính -  xây dựng các xã, 

thị trấn phải chủ động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý đất đai, 

khi có vi phạm xảy ra phối hợp với cơ sở và trực tiếp lập biên bản vi phạm hành 

chính tại hiện trường, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trường hợp 

vượt quá thẩm quyền, cán bộ địa chính – xây dựng kịp thời tham mưu với UBND 

xã báo cáo về UBND huyện để chỉ đạo có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định 

của pháp luật.  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Thường trực 

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Đồng chí Chủ tịch UBND xã, cán bộ Địa 

chính – Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước pháp luật nếu để xảy 

ra vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng mà không phát hiện, không xử lý 

kịp thời, dứt điểm. UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả xử lý vi phạm, báo cáo 

về UBND huyện trước 15h ngày thứ 6 hàng tuần. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên – Môi trường:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị 

trấn tổ chức rà soát chặt chẽ, cụ thể các vụ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. 

Tham mưu cho Tổ công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND huyện xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế các trường 

hợp cố tình vi phạm. 

- Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm 

tra, thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao. Kiến nghị xử lý nghiêm cán 

bộ, công chức phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự 

xây dựng mà không phát hiện, không xử lý kịp thời. 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có 

liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 230/QĐ-TTg 

ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây 

dựng Quần thể danh thắng Tràng An; phối hợp với Sở Du lịch đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành việc cắm mốc giới khu vực vùng đệm, vùng lõi trong vùng Di sản. 

3. Công an huyện: 

- Chủ động xây dựng phương án phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm phải 

thu, giữ phương tiện, dụng cụ, tang vật vi phạm theo thẩm quyền; thực hiện tốt các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng của các xã, thị trấn tổ chức tháo dỡ 

các công trình vi phạm. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà 

soát, cắm các biển báo giao thông hạn chế tải trọng trên các tuyến đường liên xã, 

liên thôn để hạn chế việc vận chuyển, đổ vật liệu san lấp mặt bằng, xây dựng các 
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công trình vi phạm. 

4. Phòng Tư pháp huyện: 

- Tiếp tục hướng dẫn, phát sổ tay, tài liệu cho UBND các xã, thị trấn xử lý vi 

phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi 

Cục Thi hành án dân sự huyện đề xuất phương án xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp vi phạm đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính nhưng cố tình không chấp hành hoặc tiếp tục tái phạm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện: 

 Phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thời lượng phát sóng tuyên 

truyền về công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý di sản, công khai kết 

quả xử lý các trường hợp vi phạm trên Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn.  

6. Tổ công tác theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của 

UBND huyện:  

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức 

việc xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện. Tập trung thực hiện tại các xã nằm trong vùng quần thể danh thắng Tràng 

An. Trước mắt tập trung hướng dẫn, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

trên địa bàn xã Ninh Hòa, xã Ninh Hải, xã Ninh Xuân. Xử lý dứt điểm các công 

trình xây dựng sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp của Công ty Cổ phần 

dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh (Hoàn thành xong trước ngày 

30/3/2020). Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. 

 Trên đây là một số nội dung chủ yếu, UBND huyện đã kết luận tại Hội nghị 

giao ban công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 

746/QĐ-UBND, QĐ số 115/QĐ-UBND; 

- Công an huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lưu Quang Minh 
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