
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-TNMT Hữu Lũng, ngày       tháng 11 năm 2021 
V/v kiểm tra, rà soát, thực hiện xử lý vi 

phạm hành chính về đất đai, xây dựng, 

khoáng sản, môi trường trên địa  

bàn huyện. 

 

 

     Kính gửi:  

 - Các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng;   

                      -  Phòng Tư pháp;  

                        - Công an huyện; 

                                      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 17/11/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 

1593/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

Kết luận số 357/KL-ĐKT về kết luận kiểm tra công tác thi hành về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Hữu Lũng, trong 

đó đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính. Để thực hiện nghiêm Kết luận kiểm tra đã chỉ ra và chấn chỉnh, 

khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, rà soát 

nhằm sớm phát hiện các vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, môi trường, 

khoáng sản, san múc đất trái phép trên địa bàn, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật về 

đất đai, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế thiệt hại cho người vi 

phạm sử dụng đất, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã 

thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ xử 

phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện để kịp thời khắc phục các hạn 

chế, sai sót theo quy định của pháp luật; 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; theo dõi, đôn đốc thi hành các biện pháp khắc 

phục hậu quả theo Quyết định xử phạt đúng quy định, tổng hợp khó khăn vướng 

mắc báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; phối hợp, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn huyện. Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đột xuất và thường xuyên để kịp 

thời ngăn chặn, phát hiện vi phạm để xử lý; sử dụng các trang thiết bị để giám sát, 

quản lý nhằm phát hiện sớm việc vi phạm. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với việc chấp hành quy định pháp luật về 

đất đai, xây dựng, môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và trách nhiệm 

thực thi nhiệm vụ trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của 
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UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định, đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật. 

2. Đối với phòng Tư pháp. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC trong 

các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Phổ biến, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực 01/01/2022); Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để nâng cao trách nhiệm của người 

có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 - Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho các chức danh có 

thẩm quyền xử phạt và đội ngũ công chức tham mưu công tác xử phạt vi phạm  

hành chính trên địa bàn huyện. 

 - Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 - Nâng cao chất lượng thẩm định, xử lý hồ sơ vi phạm pháp luật về đất đai, 

xây dựng, môi trường, khoáng sản do các cơ quan tham mưu và UBND các xã, thị 

trấn trình thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

 3. Công an huyện. 

 - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi  

phạm pháp luật về Môi trường, khoáng sản; Kiểm tra, phối hợp xử lý nghiêm các 

trường hợp tự ý san múc đất đồi trái phép trên địa bàn, điều tra làm rõ việc san 

múc vận chuyển, mua bán đất phục vụ, san lấp mặt bằng để tham mưu xử lý theo 

quy định của Luật Kháng sản, Nghị định xử lý vi phạm về khoáng sản. 

 - Chấn chỉnh đội ngũ Công an cấp xã đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của Trưởng công an xã, thị trấn trong việc tổ chức ngăn chặn, xử lý, phối hợp xử 

lý các hành vi san múc đất trái phép trên địa bàn các xã, thị trấn theo Hướng dẫn, 

quy chế phối hợp thực hiện; tham mưu chính trong việc đấu tranh, xử lý tạm giữ 

tang vật vi phạm cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để xử lý nghiêm theo quy 

định. Xử lý nghiêm các hành động chống đối, gây rối, không chấp hành và bảo 

đảm an toàn cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. 

 4. Đối với UBND các xã, thị trấn. 

 - Đối với những xã đã kiểm tra, chủ động kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các 

hồ sơ xử lý vi phạm phất luật về đất đai, xây dựng theo kết luận đoàn Kiểm tra của 

tỉnh; Đối với những xã chưa kiểm tra chủ động tự kiểm tra, rà soát và hoàn thiện 

hồ sơ xử lý vi phạm phất luật về đất đai, xây dựng theo quy định và hướng dẫn, 

tập huấn của cơ quan chuyên môn. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh 

doanh đang sử dụng đất (bóc gỗ, chế biến gỗ, ván ép, vật liệu xây dựng, xưởng 
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cán tôn, may mặc, cửa hàng, nhà hàng kinh doanh…), Các tổ chức doanh nghiệp 

sử dụng đất do thuê đất với UBND tỉnh (các mỏ đá, mỏ đất, luyện kim…) để kịp 

thời phát hiện vi phạm về đất đai, xây dựng để có biện pháp xử lý kịp thời; lập 

danh mục thống kê các trường hợp vi phạm chưa được phát hiện, chưa được xử lý; 

tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Kinh tế- Hạ tầng) những trường hợp vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý 

theo quy định. Tổ chức lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của 

pháp luật. 

- Tăng cường giao trách nhiệm đối với lực lượng công an xã, công an viên 

phối hợp với trưởng các thôn trong việc tuần tra để kịp thời phát hiện, huy động 

lực lượng xử lý kịp thời một số điểm vẫn tiếp tục xẩy ra khai thác, múc đất đồi  

trái phép. Kiện toàn, nâng cao trách nhiệm tổ xử lý vi phạm của xã, gắn với đánh 

giá kiểm điểm công chức cuối năm. Yêu cầu tổ công tác của xã phải tổ chức thực 

hiện tuần tra hàng ngày, phân công giao phụ trách địa bàn các thôn. Nếu thôn nào 

để xẩy ra vi phạm không kịp thời phát hiện ngăn chặn thì tổ chức xử lý kiểm điểm 

trách nhiệm ngay đối với cán bộ, công chức được giao phụ trách thôn, khu phố đó 

để nâng cao trách nhiệm. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chính về các vụ việc vi 

phạm mà UBND xã chưa phát hiện, chưa xử lý. Việc buông lỏng quản lý để xảy ra 

tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, san múc đất trái phép đối với 

các vụ việc đã phát hiện nhưng không được xử lý hoặc xử lý không kịp thời, 

không triệt để sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị 

định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về Kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC để nâng cao nhận 

thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn nhân 

dân, tổ chức thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất để cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch sử dụng đất 

để thực hiện chuyển mục đích tránh việc vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng. 

- Định kỳ báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) tổng 

hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, 

khoáng sản, san múc đất trái phép vào ngày 15 hàng tháng. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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