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V/v chấn chỉnh công tác quản lý 
Nhà nước về đất đai trên địa bàn 

huyện Chi Lăng. 

 Chi Lăng, ngày  06  tháng 8 năm 2019 

Kính gửi:  
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
- Công an huyện; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 
- Phòng Tư pháp huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

      

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 
đã có những chuyển biến tích cực, bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế:  

- Tình trạng lấn, chiếm đất công (đất lòng sông, suối do UBND cấp xã quản 
lý; đất đường giao thông; đất Nhà nước đã thu hồi ...) để xây dựng công trình kiên 
cố, canh tác nông nghiệp chưa được xử lý dứt điểm; thời gian gần đây còn phát 
sinh vi phạm mới; 

- Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình kiên cố còn 
xảy ra dọc các trục giao thông chính: Quốc lộ 1A; đường tỉnh 234; đường tỉnh 250 
và các tuyến đường huyện. Trong đó có những công trình ngoài vi phạm pháp luật 
đất đai còn vi phạm hành lang giao thông; UBND cấp xã không áp dụng biện pháp 
cần thiết để đình chỉ hành vi xây dựng công trình trái phép khi phát hiện vi phạm. 
Khi hành vi vi phạm hoàn thành mới tiến hành xử lý, việc xử lý vi phạm sẽ gây 
thiệt hại kinh tế rất lớn cho người vi phạm (tháo dỡ công trình; nhà ở); 

- Nhiều trường hợp lợi dụng việc UBND cấp xã xác nhận đơn xin chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng trên đất để san lấp, tạo mặt bằng trái quy định; Việc tự ý san 
lấp, sử dụng đất san lấp có nguồn gốc vi phạm pháp luật còn xảy ra; 

- Một số xã, thị trấn xác nhận các nội dung để cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lần đầu không đúng quy định như: Hộ gia đình, cá nhân không trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn được UBND cấp xã xác nhận là hộ gia đình, 
cá nhân sản xuất nông nghiệp; đất sử dụng không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất vẫn được xác nhận là phù hợp; việc niêm yết công khai danh sách đối 
tượng đủ điều kiện cấp GCN không thể hiện được nguồn gốc, quá trình sử dụng 
đất và mục đích sử dụng đất ổn định; 

- Một bộ phận Nhân dân còn chưa nắm được quy định về điều kiện thực 
hiện trích đo địa chính, trích lục địa chính; việc đo đạc, trích lục địa chính chưa 
đáp ứng được nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của Nhân dân ... 
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Để công tác quản lý Nhà nước về đất đai được thực hiện đúng quy định, 
UBND huyện Chi Lăng yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; Xây dựng lộ 
trình xử lý dứt điểm các vi phạm đã tồn tại; chấn chỉnh việc xác nhận không đúng 
quy định đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất; xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất; việc niêm 
yết công khai danh sách đối tượng đủ điều kiện cấp GCN; xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm phát sinh mới (lấn, chiếm đất công; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; 
tự ý khai thác tài nguyên đất sử dụng cho san lấp; đổ trộm đất thải dọc các tuyến 
đường); tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn nắm rõ nội dung Công văn số 
668/STNMT-QLĐĐ ngày 20/5/2019 về việc áp dụng đơn giá lập dự toán kinh phí 
trích lục, trích đo địa chính. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
huyện và trước pháp luật về các hành vi vi phạm mới phát sinh và thực hiện lộ 
trình xử lý các vi phạm còn tồn tại. 

2. Công an huyện 

Chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý nghiêm các 
hành vi khai thác tài nguyên đất trái phép, tự ý san lấp, đổ đất thải trái phép trên 
địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản 
lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy định. 

Chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, 
khoáng sản, tài nguyên nước ... 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện và Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra liên 
ngành (để kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường, giao thông, xây dựng, quản lý bảo vệ rừng) được kiện toàn theo Quyết 
định số 955/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện tiến hành 
kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

4. Phòng Tư pháp huyện 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo 
thủ tục trình tự quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND các 
xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. 

5. Thanh tra huyện 

Chủ động rà soát, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về đất đai trên địa 
bàn. Trong trường hợp vi phạm xảy ra nhiều trên địa bàn các xã, thị trấn mà 
UBND các xã, thị trấn không được xử lý thì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 
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thực hiện thanh tra đột xuất nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm và xử lý các cá nhân 
để xảy ra sai phạm. 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Quản lý chặt chẽ quỹ đất công, xây dựng phương án sử dụng đất để đưa đất 
vào sử dụng hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 
luật nếu để quỹ đất công bị lấn, chiếm, sử dụng không hiệu quả; Cung cấp kịp thời, 
đẩy đủ hồ sơ liên quan đến diện tích đất thu hồi thực hiện các công trình, dự án trên 
địa bàn huyện cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để cập nhật, chỉnh 
lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Thực hiện đo đạc, trích lục theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 
668/STNMT-QLĐĐ ngày 20/5/2019 về việc áp dụng đơn giá lập dự toán kinh phí 
trích lục, trích đo địa chính và thu tiền đo đạc, trích lục bản đồ địa chính theo đúng 
quy định tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 phê duyệt Bộ đơn giá 
đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 
chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
Đẩy mạnh công tác đo đạc theo đề nghị của người sử dụng đất để thực hiện thủ tục 
hành chính đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người sử dụng đất; Cập nhật đầy đủ biến động đất đai, chỉnh lý kịp thời Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi đất. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung 
Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về 
UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để được xem xét, xử 
lý theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 
- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TNMT, LAT (60b).  

 
 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Đinh Hữu Học 
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