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V/v chin chinh cong tác xir 1
vi phm hành chInh trong linh vrc
dat dai trên dja bàn thành phô

KInh g11i:
- Tnring các phông, don vj lien quan cüa thành phô;
- Chü tjch TiJy ban nhân dan phuè'ng, xà.
Thñ gian qua, cong tác xir 1 vi phm hành chInh trên dja bàn thành phô dã
ducic các cap, cac ngành quan tam chi dao và dat dugc nhQng két qua tIch
circ, gop phân nâng cao hiu lrc, hiu qua quãn 1 nhà nuâc i dja phuong, on
dnh tInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi, thüc day phát triên kinh tê xãhôitrêndiabàn.
Tuy nhiên, tInh trtng vi phtm pháp 1Utt v d.t dai trên dja bàn vn din ra và
tim an nhiêu yêu tO phüc tap, vic phát hin, xir l các hành vi vi phm có lüc
chua kjp thôi, con dê xây ra sai sot. Dê khàc phiic ton tai, han chê, nâng cao han
nia hiu qua cong tác thi hành pháp 1ut ye xi:r 1 vi pham hành chInh linh vrc dat
dai trong thai gian tii, UBNT) thành phô yêu câu Trithng các phOng, don vj lien
quail, Chü tjch UBND phithng, xã righiêm tüc thirc hin mt so ni dung sau:
1. Tip tiic tang cuing cOng tác lath dao, chi dao thrc hin cOng tác xi'r l vi
phm hành chInh trong linh virc dat dai. Qua trInh xir pht vi phm hành chInh
phài tuân thu dung trInh tir, thu tçic, thâm quyên, th?yi han, th?yi hiu, m11c pht theo
quy djnh cüa Lut Xir 1 vi pham hành chInh và các van bàn hithng dan thi hành;
dam báo xi:r 1 dung hàrih vi vi pham duçc quy dnh trong Nghj dnh sO
91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü.
- Khi 1p h so các vi,j vic vi pham v dt dai yeu cu phái th hin rO: vj tn,
kIch thithc, din tIch dat vi pham; xác djnh dung dôi tuqng yj pham, hành vi vi
pham, can cü pháp 1 xác djnh hành vi vi phm. Dc bit, dôi vâi nhftng trithng
hgp khi phát hin hành vi vi pham, ngithi thçrc hin hành vi vi pham không phãi là
chü sir dicing. dat hoc dat. da duçic chuyên nhuçmg nhu'ng không có giây t chüng
minh vic chuyên nhi.rçihg,... thI nguôi dang giài quyêt vv vic phãi tiên hành xác
minh lam rô dOi tuçmg vi pham dé xu. 1 nghiêm theo quy djnh.
- Sau khi các 4uy& djnh xr 1 hành chInh dixçic ban hành, Chu tjch UBND
phng, xa c&.tráh nhim theo dOi, kiêm tra, don dOc vic chap hành quyêt djnh
xü pht cüa Ca nhân, tO chic b xü phat. Dôi vi quyêt djnh xir phat có ap diing
biên phap khAc phuc hâu qua, dàc biêt dôi voi biên phap buôc khOi phuc lal tinh
trng ban dâu cüa dat tnric khi vi pham ma nguii vi pham khOng chap hành thI
Chü tjch UBND phuOng, xã to chuc ciing chë thi hành theo quy dijnh cüa pháp
1ut. Chü tjch UBND phu&ng, xã chju trách nhim tnrot Chü tich UBND thành
phO, truc pháp lut nêu khOng tO chüc thi hành trit de quyet dnh xir phat vi
phm hành chInh trên dja bàn.

2. Di vói dt nông nghip di.ric Nba nuóc giao, cho thuê, cong nhn quyn
str diing dat ma ngui sü diing dat có hành vi sir dung dat không dung mvc dIch và
dà bj xü pht vi phm hành chInh ye hânh vi sir dçtng dat không dung m1ic dIch ma
tiêp tiic vi phm thI UBND phi.rng, xã hoàn thin ho so vi phtm, dê nghj thu hôi
dat theo quy djnh pháp lust. Ho so gôm:
- Biên bàn vi phm hành chInh di vôi hành vi vi phtm;
- Quyt djnh xi'r pht vi phm hânh chInE;
- Biên bàn xác djnh ngi.thi vi phm tip tiic vi phm;
- Gi.y chirng nhn quyn sü dung dt hoc Giy chirng nhn quyn s& hUu
nhà a va quyên si'r diing dt a hoc Giây chirng nhn quyên sir diing dat, quyên sâ
hihi nhà a va tài san khác gän lien vôi dat hoc giây t ye quyên si:r diing dat quy
djnh tii Diéu 100 cüa Lut Dat dai và Diêu 18 cüa Nghj djnh sO 43/2014/NDCP (neu có);
- TrIch luc bàn d dia chInh tht'ra d.t hoäc trIch do dja chInh thira dt ('thJ hin
rô dién tIch, vj trI viphgm);
- Báo cáo cüa UBND phing, xã v qua trInh vi phm di v&i tnrang hçip vi
phm và dê xuât Co quan có thâm quyên ban hành quyêt djnh thu hOi dat do vi
phm pháp lut ye dat dai.
3. Nâng cao trách nhim và mi quan h phi hçip giüa các phông, don vj và
UBND phiràng, xãtrong cOng tác xi:r 19 vi phm hành chInh, dc bit trong lTnh
vlrc dat dai, gop phân nâng cao hiu qua cong tác thi hành, kiêm tra, xü 19 vi phm
hành chInh trén dja bàn quãn 19. Thirc hin nghiem ché d báo cáo cong tác thi
hành pháp 1ut ye xi:r 19 vi pham hành chInh theo quy dnh.
4. Giao phông Tài nguyen và Môi tru?mg chü trI, phi hcip vói phông Tis phap
dOn doe các phông, don vj lien quan và UBND phuông, xã tO chüc thirc hin; tong
hqp, báo cáo UBND thành phô theo quy djnh.
Nhn COng van nay, yeu cu Truang các phông, don vj lien quan, ChU tjch
'4+/
UBND phuang, xã nghiêm tue triên khai thirc hin./.
Noinhân:
- TT Thành üy, I-IDND thành phô;
- Die Chü tjch, các Die PCT UBND TP;
- Nhu trôn;
- Li.ru: VT, TP, ThMT.
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