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Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-

UBND ngày 07/7/2022 quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quy định này quy định rất rõ mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối 

với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các hành vi vi phạm xảy 

ra trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) mà phù hợp 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì không phải khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất trước khi vi phạm nhưng buộc phải thực hiện thủ tục xin phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định. Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 

mà không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các hành vi vi phạm xảy 

ra sau ngày 01/7/2014 thì buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai trên 

địa bàn các xã, thị trấn vẫn diễn biến vẫn hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng, 

không chỉ gây khó khăn cho quản lý nhà nước tại địa phương mà còn gây thiệt hại 

cho người sử dụng đất có vi phạm khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. Qua xem xét, để xảy ra tình trạng nêu trên có nhiều 

nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là cấp ủy, chính quyền một số xã 

không thực sự vào cuộc, ngại va chạm, nể nang, né tránh, coi công tác xử lý vi 

phạm hành chính lĩnh vực đất đai là của Chủ tịch UBND xã và công chức Địa 

chính, trong khi đó đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp cần sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị. Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ ban đầu là vô 

cùng quan trọng, khâu này cần đặc biệt quan tâm thực hiện, vì để hành vi vi phạm 

thực hiện xong sẽ khó khắc phục lại nguyên trạng ban đầu như san, múc đất đồi, đổ 

đất lấp ruộng… hoặc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, buộc tháo dỡ sẽ 

phải huy động lực lượng gây tốn kém tiền của nhà nước, thiệt hại cho người sử 

dụng đất. Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 17/12/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. Nội dung này, 

trong thời gian tới, UBND sẽ giao cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra kết quả 

thực hiện của từng xã, thị trấn, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các xã buông 

lỏng quản lý, để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm đất đai. 
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2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND đến 

cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tổ 

chức hội nghị quán triệt, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa truyền thanh… Việc 

tuyên truyền cần đặc biệt ngắn ngọn, súc tích, trong đó nêu bật nội dung “vi phạm 

là bị xử phạt bằng tiền và buộc phải trả lại nguyên trạng đất ban đầu, ví dụ đổ đất 

lấp ruộng thì buộc phải múc đất đi để trồng lúa trở lại, nếu không thực hiện thì 

Nhà nước cương quyết thu hồi đất; xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thì 

cương quyết phá dỡ”. Từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nâng 

cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất. 

3. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ 

ban đầu các vi phạm đất đai để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người sử dụng đất. 

Phân công lịch trực cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngày công tác. 

Các xã cần có giải pháp cụ thể, cơ chế tiếp nhận thông tin từ các thôn, bản. Các 

trường hợp vi phạm quy mô lớn, phức tạp thì kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên 

môn của huyện để xử lý. 

4. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định tại 

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Các trường hợp san, múc đất vận chuyển đi nơi khác (không phải san gạt 

tại chỗ), yêu cầu UBND các xã hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện để điều tra 

làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán đất phục vụ san lấp. Nếu có đủ căn cứ xử lý 

về lĩnh vực khoáng sản thì tham mưu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (máy 

xúc, ô tô, các công cụ khác…). 

UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn Hữu Lũng nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  
- Như  trên;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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