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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

  

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có 

những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ 

chức, cá nhân được nâng lên đáng kể. Việc lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật làm căn cứ để giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... Từ đó, góp phần 

phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn các xã, thị trấn còn xuất hiện tình trạng 

một số tổ chức, cá nhân sử dụng đất vi phạm các quy định như:  

- Sử dụng đất sai mục đích, làm hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép;  

- Tình trạng lấn, chiếm đất công, đất bờ kênh còn diễn ra ở một số nơi;  

- Tự ý chôn cất trên đất nông nghiệp, khu dân cư;  

- Việc sử dụng đất công ích chưa đúng theo quy định tại Điều 132 của 

Luật Đất đai năm 2013. 

Qua thực tế, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sự 

quản lý chưa chặt chẽ của địa phương, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn và địa phương trong việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát về 

tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. 

Để tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý 

đất đai trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiên 

nghiêm túc một số nội dung cụ thể như sau: 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiêm chỉnh, chủ động 

thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, có kế hoạch 

và thường xuyên kiểm tra trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  
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- Chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường (đối với thị 

trấn); Công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường (đối với xã) gọi 

chung là Công chức địa chính tổ chức kiểm tra, rà soát các khu đất công, đất bờ 

kênh thuộc nhà nước quản lý, tổ chức cắm mốc, đo đạc để quản lý hoặc đưa ra khai 

thác nếu đủ điều kiện theo quy định. 

- Giám sát việc chôn cất không đúng quy định, tổ chức tuyên truyền, vận 

động người dân đưa vào các khu nghĩa địa để đảm bảo sử dụng đất đúng mục 

đích và vệ sinh môi trường. 

- Quản lý sử dụng đất công ích theo đúng quy định tại Điều 132 của Luật 

Đất đai năm 2013. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nội dung 

nêu trên theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài nguyên và Môi Trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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