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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn, 

chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sang làm đất ở, 

đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở tại các xã   
 

 

Những năm gần đây, với việc thực hiện dự án đo đạc địa chính gắn với cấp 

đổi GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, ranh giới sử dụng các thửa đất đã được 

quản lý trên bản đồ địa chính chính quy. Tuy nhiên, qua thực hiện cấp đổi 

GCNQSD đất và kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường, tình trạng lấn, 

chiếm và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sang đất ở, đất trồng cây lâu 

năm còn diễn ra; đặc biệt tại các quy hoạch dân cư hiện hữu, các khu dân cư tiếp 

giáp với đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất rừng phòng hộ, đất chưa sử dụng, 

đất công cộng và tình trạng tự ý chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang làm 

nhà ở tại các xã khu vực miền núi. 

Để khắc phục tình trạng nói trên, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã:Kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây 

dựng tại các quy hoạch dân cư hiện hữu, các khu vực tiếp giáp khu dân cư với 

đất rừng phòng hộ, đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất công cộng và 

đất chưa sử dụng; phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm ngay từ đầu các trường hợp 

vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng cơi nới công trình 

trái phép, không để tái phạm. 

- Lập danh sách các trường hợp vi phạm, lấn, chiếm, chuyển mục đích sử 

dụng đất trái phép và các trường hợp cấp đất sai thẩm quyền, xây dựng phương 

án xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất phương án và 

báo cáo UBND huyện xử lý dứt điểm.    

- Thực hiện rà soát việc quản lý, cắm mốc quy hoạch các khu dân cư, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới, hành lang bảo vệ các công trình công cộng, đất 

công ích và đất do UBND xã quản lý; xây dựng hoàn thiện các công trình hạ 

tầng khu dân cư theo quy hoạch được duyệt, tăng cường quản lý, tuyên truyền 

nâng cao ý thức người dântrong quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng khu dân cư 

gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. 



- Quan tâm thực hiện các dự án, công trình giao thông, hệ thống thoát nước 

ngăn cách khu dân cư với những diện tích dễ bị lấn, chiếm; báo cáo đề xuất 

UBND huyện quy hoạch xen dắm những diện tích còn dôi dư trong các quy 

hoạch dân cư nhằm hạn chế tình trạng lấn, chiếm đất. 

- Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn với việc củng cố hồ sơ 

quy hoạch, hồ sơ địa chính; nâng cao chất lượng, trách nhiệm của UBND xã, hội 

đồng tư vấn đất đai xã trong xét duyệt, xác nhận các trường hợp cấp đổi 

GCNQSD đất có tăng diện tích, làm rõ lý do tăng diện tích, ranh giới diện tích 

đất khai hoang, lấn chiếm (nếu có). 

- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn, “nếu” để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục 

đích thì phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật. 

2. Hạt kiểm lâm huyện, Trưởng các phòngTài nguyên và Môi trường, Kinh 

tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ, 

tăng cường công tác quản lý, tham mưu UBND huyện ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các trường hợp vi phạm; Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định chặt chẽ 

hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với các trường hợp tăng diện tích so với giấy 

chứng nhận cũ, làm rõ lý do tăng diện tích, yêu cầu hộ dân thực hiện nghĩa vụ 

tài chính (nếu có) theo đúng quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội theo 

quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 15/5/2017 giữa HĐND, UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền phổ biến, 

quán triệt, phổ biến Chỉ thị này đến đoàn viên, hội viên để tham gia thực hiện và 

giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, các phòng ban 

liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc, báo cáo UBND huyện để kịp thời chấn chỉnh./. 
 

Nơi nhận : 
- UBND tỉnh, Sở TN&MT;             (báo cáo) 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Hạt kiểm lâm, Công an, Chi cục Thuế huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi văn bản giấy và điện tử. 
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