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 Kính gửi:  

        - Trưởng Công an huyện; 

      - Chánh Thanh tra huyện; 

      - Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường; TC-KH,; 

      - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

      - Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm 

và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án 

1695); Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện Tam Dương về 

thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Thông báo số 110-TB/HU 

ngày 03/7/2020 về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại 

phiên họp Thường Vụ Huyện ủy phiên họp tháng 6/2020. 

Ngày 25/6/2020, UBND huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện 

Kế hoạch 54, Đề án 1695 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 81 của UBND huyện 

đồng thời tổ chức ký cam kết giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Thường trực Huyện ủy - Ủy ban nhân dân 

huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ: (Công 

tác bồi thường GPMB; Công tác giải ngân vốn đầu tư; Về xử lý lấn, chiếm, vi 

phạm đất đai; Về đất dịch vụ; Về giải quyết khiếu nại tố cáo và Thu tiền nhưng 

chưa giao đất). 

 Để thực tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch UBND huyện 

chỉ đạo như sau: 

1. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban QLDA ĐTXD tập trung chỉ 

đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc các công trình, dự án trên địa 

bàn. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành chủ trương thu hồi đất của 

nhà nước yêu cẩu tiếp tục tuyên truyền, vận động, hoàn thiện, củng cố hồ sơ để áp 

dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 
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khi cần thiết. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác của huyện đẩy nhanh 

tiến độ kiểm tra, thẩm định hồ sơ tham mưu UBND huyện quyết định kiểm đếm 

bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định. 

2. Về giải ngân vốn đầu tư 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Ban QLDA ĐT XD 

huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục cần thiết theo quy định 

nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư theo quy định và theo cam kết.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn cho các xã, 

thị trấn, Ban QLDA ĐT XD huyện trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu 

tư theo quy định. 

3. Về xử lý lấn, chiếm, vi phạm đất đai 

Qua nắm bắt tình hình giải quyết vi phạm đất đai còn chậm, chưa có sự 

chuyển biến tích cực. Để thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch giao, yêu cầu 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách cụ thể 

các nhóm vi phạm và thực hiện thông báo trên loa truyền thanh của địa phương, 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố 

để người dân biết và đồng thuận khi xử lý vi phạm (đã có biểu mẫu gửi các xã, 

thị trấn). Quá trình rà soát, các trường đã giải quyết xong thì tổng hợp thành 

danh sách riêng, đồng thời loại ra khỏi danh sách các trường hợp tồn tại, vi 

phạm đến thời điểm báo cáo. Tuyệt đối không để phát sinh mới những vi phạm 

về đất đai, tài nguyên khoáng sản và xây dựng trên địa bàn; xử lý dứt điểm ngay 

các trường hợp vi phạm nếu có. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường: đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo, giải quyết các trường hợp tồn tại vi phạm đất đai theo thẩm quyền. 

Công an huyện: Bố trí lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn 

chặn, đấu tranh phát hiện các đối tượng vi phạm đất đai, vận chuyển đất san lấp 

trái phép trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành 

Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn, chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về 

đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án 1695) đảm bảo hiệu quả, đúng 

quy định của pháp luật; Quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các 

phòng chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan 

chức năng liên quan để thống nhất xử lý, giải quyết các trường hợp cụ thể, hiệu 

quả. 

4. Về đất dịch vụ 

Hiện tại xã Đồng Tĩnh, An Hòa, thị trấn Hợp Hòa, Kim Long còn một số 

diện tích chưa giải phóng mặt bằng xong, làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết 

đất dịch vụ chung của toàn huyện. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban 

QLDA ĐTXD huyện tập trung nguồn lực, nhân lực, thực hiện công tác tuyên 



3 

 

 

 

truyền vận động các hộ còn vướng mắc, củng cố hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm bắt 

buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đinh, cá 

nhân cố tình không chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước để đảm bảo 

chi trả xong đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2020.  

Đối với các xã, thị trấn đã tổ chức bốc thăm ô đất, đề nghị kiểm tra việc 

xây dựng hạ tầng khu đất, hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường xin giao đất và sau đó lập tờ trình đề nghị UBND huyện giao đất 

dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung thẩm định hồ sơ xin giao đất 

dịch vụ do các xã, thị trấn trình. Hướng dẫn về chuyên môn, tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo thực hiện, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn huyện. 

5. Về giải quyết khiếu nại tố cáo 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các phòng, đơn vị chuyên 

môn thuộc UBND huyện tập trung quyết liệt giải quyết dứt điểm các vụ việc theo 

thẩm quyền; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vụ việc 

được giao. 

 Giao Thanh tra huyện đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các phòng 

chuyên môn của huyện về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo 

quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

6. Về thu tiền chưa giao đất 

Theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc trong năm 2020 phải giải quyết xong. Nội dung này, UBND huyện đã giao 

chỉ tiêu nhiệm vụ cho các xã, thị trấn tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 

07/5/2020. Vì vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm 

tra, rà soát, phân loại giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất giải quyết theo 

phương án dễ giải quyết trước khó giải quyết sau. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn 

trong quá trình giải quyết. Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo, xin ý kiến 

chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Huyện ủy 

để thực hiện đối với các trường hợp khó khăn vướng mắc về cơ chế. 

7. Về xây dựng cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư: 

Yêu cầu các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo 

theo cam kết đã ký với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch  hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn hỗ trợ xây dựng và cải tạo cống rãnh theo Nghị quyết 38/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. 

8. Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn 
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Quyết tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành đoàn thể địa 

phương tập trung nguồn lực, nhân lực để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của 

địa phương từ nay đến hết năm 2020, nhất là một số nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

Đảng ủy xã, thị trấn đã ký cam kết với Huyện ủy - UBND huyện tại phiên họp 

UBND huyện ngày 25/6/2020. 

 Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các phòng, ban, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính - KH, 

Thanh tra huyện, Giám đốc BQLDA ĐT XD chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung 

trên./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND  

- Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND-UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (chỉ đạo thực 

hiện); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

Đặng Công Hòa 
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