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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN KỲ

Số: 36/BC-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Tân Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
Việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai; hành lang an toàn giao thông 

đường bộ; hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Tân Kỳ từ 
tháng 01/2020 đến hết tháng 4/2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 27/4/2022 của Thường trực 
HĐND huyện về việc giám sát chuyên đề về việc xử lý vi phạm trong quản lý đất 
đai; hành lang an toàn giao thông đường bộ; hành lang công trình thuỷ lợi trên địa 
bàn huyện từ tháng 01/2020 đến hết tháng 4/2022.

 UBND xã Tân Kỳ báo cáo kết quả thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 
4/2022 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy xã đã luôn chủ động tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBND, 
cán bộ, đảng viên có liên quan thông qua Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy, công 
văn chuyển đơn và công văn đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, 
UBND huyện; đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng UBND xã 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm túc chấp hành các 
quy định pháp luật của nhà nước về đất đai, nhất là các hộ vi phạm phải chấp hành 
các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo giải 
quyết vi phạm về đất đai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ 
đạo, sâu sát nắm tình hình, báo cáo kịp thời các vụ việc vi phạm về đất đai ngay từ 
ban đầu; đồng thời chỉ đạo, đốn đốc UBND xã thực hiện nghiêm túc chức năng 
quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật, chính vì vậy số vụ việc vi 
phạm về đất đai rất ít và đã được xử lý. Chỉ đạo duy trì kiểm tra, xử lý dứt điểm 
ngay từ ban đầu các vi phạm về đất đai, môi trường, vi phạm HLATGT; triển khai 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất được duyệt và tổng hợp, rà soát, lập danh mục bổ 
sung kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn tiếp theo, báo cáo trình UBND huyện phê 
duyệt.

Ngày 9/11/2021, Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 18-QĐ/ĐU về Kiện 
toàn Ban chỉ đạo xử lý vi phạm về xây dựng nhà và các công trình xây dựng khác 
trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Tân Kỳ, do đồng chí bí thư Đảng uỷ làm Trưởng 
ban và Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 09/11/2021 về việc phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên Ban chỉ đạo xử lý vi phạm về xây dựng nhà và các công trình xây 
dựng khác trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Tân Kỳ

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, ngày 17 tháng 11 năm 2021, UBND xã đã 
ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường trên bàn xã; Quyết định số 
802/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, phát hiện, 
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ngăn chặn và xử lý vi phạm luật đất đai trên địa bàn xã, đồng thời ban hành Kế 
hoạch số 57/KH –UBND ngày 17/11/2021 Về tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước, công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm luật Đất đai trên địa 
bàn xã; và Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 5/4/2022 Về việc thành lập tổ công 
tác giải toả hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 
2022, Kế hoạch số 19/KH-UBND xã ngày 05/4/2022 Về việc giải toả vi phạm hành 
lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, trong đó 
phân công rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã và công 
chức chuyên môn và các khu dân cư đối với công tác quản lý đất đai. Đồng thời 
tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai trên hệ 
thống truyền thanh của địa phương và các hội nghị của các đoàn thể. Đồng thời 
thường xuyên Báo cáo UBND huyện qua phòng ban chuyên môn về công tác xử lý 
vi phạm theo định kỳ ngày 15 hàng tháng.

2. Công tác tuyên truyền, vận động
Ủy ban xã xác định hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp 

luật phải phù hợp với đặc điểm tình hình, phù hợp từng đối tượng để có giải pháp cụ 
thể trong quá trình thực hiện. 

Uỷ ban nhân dân xã giao cho Đài truyền thanh xã, các ban ngành đoàn thể đã 
đưa nội dung tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về Trật tự ATGT, bảo đảm 
an toàn công trình thủy lợi, luật thủy lợi và vệ sinh môi trường, thông báo, tuyên 
truyền các văn bản hướng dẫn của cấp trên, của xã bằng các hình ảnh trực quan, 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các hội nghị vv… để cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trong xã nắm được.
II. KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Thực trạng vi phạm
a) Vi phạm pháp luật đất đai

*) Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của xã
Tổng số các trường hợp vi phạm: 09 trường hợp, trong đó:
* Vi phạm trên đất giao theo nghị quyết 03: 05 trường hợp, diện tích, quy mô, 

tính chất, mức độ vi phạm cụ thể:
1. Ông Vũ Văn Hiền, khu chiều Gốc Đa, thôn Ngọc Lâm
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng công trình nhà ở trên đất nông 

nghiệp chuyển đổi. 
- Diện tích vi phạm: 116m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: chưa khắc phục tháo dỡ trả lại hiện trạng ban 

đầu trước khi vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 21/4/2020
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 22 tháng 04 năm 2020 .
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 22 tháng 04 năm 2020 .
- Thời điểm vi phạm: 4/2020.
2. Ông Nguyễn Đình Huân, khu chiều Cờ, thôn Nghi Khê

- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng móng công trình nhà ở trên đất 
nông nghiệp chuyển đổi. 
- Diện tích vi phạm: 92m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: Đã tháo dỡ phần công trình vi phạm.
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- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 28/7/2021
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 03 tháng 08 năm 2021.
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 08 năm 2021
- Thời điểm vi phạm: 7/2021.

3. Ông Nguyễn Trọng Vũ, khu chiều Cờ, thôn Nghi Khê
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng công trình nhà trông coi trên đất 

nông nghiệp chuyển đổi. 
- Diện tích vi phạm: 51m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: Đã tháo dỡ phần công trình vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 28/7/2021
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 12 tháng 08 năm 2021.
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 18 tháng 08 năm 2021
- Thời điểm vi phạm: 7/2021.

4. Ông Vũ Đình Phương, khu chiều Đầu Cầu, thôn Ngọc Lâm
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng công trình nhà ở trên đất nông 

nghiệp chuyển đổi. 
- Diện tích vi phạm: 93m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: Chưa tháo dỡ công trình vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 29/7/2021
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 10 tháng 08 năm 2021.
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 12 tháng 08 năm 2021
- Thời điểm vi phạm: 7/2021.

5. Ông  Vũ Đình Hùng, khu chiều Đầu Cầu, thôn Ngọc Lâm
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng công trình nhà ở trên đất nông 
nghiệp chuyển đổi. 
- Diện tích vi phạm: 153,7m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: Chưa tháo dỡ công trình vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 29/7/2021
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 04 tháng 08 năm 2021.
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 08 năm 2021
- Thời điểm vi phạm: 7/2021.
* Vi phạm lấn chiếm đất Ao công: 03 trường hợp, diện tích, quy mô, tính 

chất, mức độ vi phạm cụ thể:
1. Ông Nguyễn Thế Bộ, Đội sản xuất số 09, thôn Nghi Khê.
- Hành vi vi phạm: Tự ý san lấp lấn chiếm đất Ao công
- Quy mô, loại công trình vi phạm: San lấp đất lấn chiếm Ao công.
- Diện tích vi phạm: 81m2.
- Hiện trạng công trình vi phạm: Gia đình đã khắc phục múc đất trả lại hiện 

trạng ban đầu trước khi vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 11/8/2020
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 12 tháng 08 năm 2020 .
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+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 17 tháng 08 năm 2020 .
- Thời điểm vi phạm: 2020.
2. Ông Nguyễn Duy Quyết, Đội sản xuất số 11, thôn Ngọc Lâm.
- Hành vi vi phạm: Tự ý san lấp lấn chiếm Ao công.
- Quy mộ, loại công trình vi phạm: San lâp lấn chiê Ao công.
- Diện tích vi phạm: 92m2.
- Hiện trạng công trình vi phạm: dừng thi công san lấp, chưa khắc phục trả lại 

hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 02/11/2020
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 02 tháng 11 năm 2020 .
+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 03 tháng 11 năm 2020 .
- Thời điểm vi phạm: 2020.
3. Ông Nguyễn Quang Nhâm, Đội sản xuất số 07, thôn Nghi Khê.
- Hành vi vi phạm: Tự ý san lấp lấn chiếm đất Ao công
- Quy mô, loại công trình vi phạm: San lấp đất lấn chiếm Ao công.
- Diện tích vi phạm: 7,0 m2.
- Hiện trạng công trình vi phạm: Gia đình đã khắc phục múc đất trả lại hiện 

trạng ban đầu trước khi vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản nhắc nhở gia đình tự khắc phục
- Thời điểm vi phạm: 2021.

* Vi phạm xây dựng công trình trên đất thuê thầu đất công: 01 trường hợp, 
diện tích, quy mô, tính chất, mức độ vi phạm cụ thể:

1. Ông  Trịnh Xuân Tiến, khu Vườn Cây, thôn Ngọc Lâm
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Xây dựng công trình trên đất công thuê 
thầu của UBND xã. 
- Diện tích vi phạm: 381,8m2
- Hiện trạng công trình vi phạm: Chưa tháo dỡ công trình vi phạm.
- Tình hình xử lý:
+ Lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng vi phạm ngày 26/8/2021
+ Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 07 tháng 09 năm 2021.
+ Báo cáo UBND huyện ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 13 
tháng 09 năm 2021
- Thời điểm vi phạm: 7/2021.
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên: Không

b) Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của xã : 02 trường hợp.
- Đường huyện: 02 trường hợp.
1. Ông Nguyễn Đình Thành, thôn Ngọc Lâm
 - Hành vi: Đổ phế liệu trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường bộ khi 

chưa được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.
- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Đổ phế liệu lấn chiếm hành lang 

đường 191B.
- UBND xã đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ lập biên bản hiện trạng, biên bản vi 

phạm ngày 27/8/2021 và yêu cầu gia đình thu dọn;
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- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.

2. Ông Nguyễn Công Khiết, thôn Ngọc Lâm
 - Hành vi: Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.
- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Xây bồn hoa trên hành lang đường 

191B với kích thước 4x2,5 m. 
- UBND xã đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ lập biên bản hiện trạng, biên bản vi 

phạm ngày 27/8/2021 và yêu cầu gia đình thu dọn;
- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.

Ngoài ra UBND xã đã thực hiện vệc ký cam kết  đối với 100 % các hộ kinh 
doanh buôn bán, thi công xây dựng, lắp đặt bục bệ, biển quảng cáo sai qui định trên 
các trục đường xã và đường tỉnh lộ 391;

* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên
Tổng số các trường hợp vi phạm, dạng vi phạm, diện tích, quy mô, tính chất, 

mức độ vi phạm : Không
c) Vi phạm hành lang công trình thủy lợi
- Tổng số trường hợp vi phạm: 05 trường hợp
1. Ông Phạm Ngọc Lý, thôn Ngọc Lâm
- Hành vi: Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi 

chưa được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.
- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Xây dựng cột cổng 40x40 cm; xây 

tường bao cao 1m, dài 4m. 
- UBND xã đã phối hợp với trạm quản lý công trình Cầu Xe – An Thổ lập biên bản 

hiện trạng, biên bản vi phạm hành lang công trình thủy lợi ngày 13/4/2021;
- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.
2. Ông Nguyễn Công Tiềm, thôn Ngọc Lâm

- Hành vi: Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi 
chưa được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.

- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Sửa chữa, mở rông khu chuồng trại 
chăn nuôi. Vị trí xây dựng nằm trong khu NTTS của gia đình đã được xây dựng từ lâu.

- UBND xã đã phối hợp với trạm quản lý công trình Cầu Xe – An Thổ lập biên bản 
hiện trạng, biên bản vi phạm hành lang công trình thủy lợi ngày 13/4/2021;

- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.
3. Ông Nguyễn Tá Tám, thôn Ngọc Lâm

- Hành vi: Đắp bờ đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa được 
sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.

- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Đắp bờ đất dài 60 m, rộng 01m 
cách chân đê 13m về phía lòng kênh Đĩnh Đào



6

- UBND xã đã phối hợp với trạm quản lý công trình Cầu Xe – An Thổ lập biên bản 
hiện trạng, biên bản vi phạm hành lang công trình thủy lợi ngày 08/6/2021;

- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.
4. Ông Mai Văn Thuấn, thôn Ngọc Lâm

- Hành vi: Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi 
chưa được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền.

- Quy mô, mức độ, loại công trình vi phạm: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi 
với kích thước 10x45 = 450 m2. Vị trí xây dựng nằm trong khu NTTS của gia đình 
đã được xây dựng từ lâu.

- UBND xã đã phối hợp với trạm quản lý công trình Cầu Xe – An Thổ lập biên bản 
hiện trạng, biên bản vi phạm hành lang công trình thủy lợi ngày 25/6/2021;

- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2021.
5. Ông Trần Văn Khải, thôn Ngọc Lâm

- Hành vi: Đổ cát, gạch vỡ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quy mô, loại công trình vi phạm: Đổ cát, gạch vỡ san lấp ra bờ kênh Đĩnh 

Đào dài 27m, rộng 16m, cao 0,8 m. Vị trí trên đã có mặt bằng đất từ trước.
- UBND xã đã phối hợp với trạm quản lý công trình Cầu Xe – An Thổ lập biên bản 

hiện trạng, biên bản vi phạm hành lang công trình thủy lợi ngày 31/3/2022;
- Quyết định xử phạt hành chính: 0
+ Số tiền phạt đã nộp: 0
- Thời điểm vi phạm: 2022.

2. Kết quả xử lý
a) Xử lý vi phạm đất đai

* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của xã
- Tổng số vụ: 09 vụ. Đã thi hành xử phạt: 07 vụ. Chưa thi hành xử phạt: 0 
- Số không xử lý: 0; nhắc nhở: 01;
- Số hộ đã chấp hành: 09; Số hộ chưa chấp hành:0;
- Số tiền đã xử phạt: 50.500.000vnđ (Năm mươi triệu, năm trăm nghìn Việt 

nam đồng).
- Số tiền đã ra QĐ xử phạt nhưng công dân chưa chấp hành: Không có.
- Số vi phạm vượt thẩm quyền làm hồ sơ đề nghị cấp trên xử lý: 01 vi phạm.
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên: 0 vi phạm.

    b) Xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông:
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của xã: Tổng số vụ: 02 trường hợp
- Đã thi hành xử phạt: 0, Chưa thi hành xử phạt: 02
- Số không xử lý: 0 nhắc nhở: 02
- Số hộ đã chấp hành: 02. Số hộ chưa chấp hành: 0
- Số vụ đã khắc phục: 02. Số vụ chưa khắc phục: 0
- Số tiền đã xử phạt: 0
- Số tiền đã ra QĐ xử phạt nhưng công dân chưa chấp hành: 0
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên: Không
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   c) Xử lý vi phạm hành lang công trình thủy lợi:
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của xã: 05
- Tổng số vụ: 05  Đã thi hành xử phạt: 0. Chưa thi hành xử phạt: 05
- Số không xử lý: 0 nhắc nhở: 05
- Số hộ đã chấp hành: 05. Số hộ chưa chấp hành:0
- Số vụ đã khắc phục: 05. Số vụ chưa khắc phục: 0
- Số tiền đã xử phạt:0
- Số tiền đã ra QĐ xử phạt nhưng công dân chưa chấp hành: 0
* Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên: Không

      d) Công tác giải tỏa vi phạm
- Tổng số vụ việc: 07 trường hợp 

- Tổng số vụ vi phạm về đường bộ là 02 trường hợp, trong đó: 01 trường hợp 
vi phạm xây bồn hoa trên hành lang đường 191B với kích thước 4x2,5 m, 01 đổ phế 
liệu lấn chiếm hành lang đường 191B. 02 trường hợp đã tự giác tháo dỡ, thu dọn 
phần vi phạm của gia đình mình. Các trường hợp về tập kết vật liệu, để vật cản trên 
đường, giao thông, lắp đặt biển quảng cáo sai quy định được UBND xã kịp thời 
giám sát, nhắc nhở, yêu cầu các hộ chấp hành.

- Tổng số vụ vi phạm về hành lang đê điều, thủy lợi: 05 trường hợp. 
+ 03 trường hợp xây dựng công trình. Kết quả giải tỏa: 03 trường hợp chưa 

thực hiện giải tỏa do vị trí xây dựng nằm trong khu nuôi trồng thủy sản của các hộ 
đã được xây dựng từ lâu. Các hộ xin giữ nguyên hiện trạng công trình và cam kết tự 
tháo dỡ công trình khi nhà nước, tập thể sử dụng.

 + 02 trường hợp san lấp cát trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Kết quả giải tỏa: 02 hộ đã tự giác thu dọn vi phạm của gia đình mình
- UBND xã đã tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành các qui định pháp 

luật về đảm bảo kết cấu hạ tầng công trình giao thông, an toàn giao thông và VSMT 
đối với 18 hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán trên trục đường xã, thôn; Phối hợp với 
công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải ký cam kết không vi phạm bảo vệ 
công trình thủy lợi đối với 21 hộ dân sinh sống, sản xuất ven bờ kênh Bắc Hưng Hải.

- Nhận thức, ý thức việc chấp hành của cá nhân, tổ chức vi phạm: Nhân dân 
cơ bản nhận thức hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên có một số bộ phận nhỏ chưa 
nhận thức hết hành vi gây mất an toàn công trình giao thông, an toàn cho hệ thống 
các công trình thủy lợi

- Nguyên nhân: Đời sống nhân dân ngày một đi lên và nhu cầu buôn bán, 
kinh doanh đối với các  hộ ngoài mặt đường gia tăng.

Các công trình được xây dựng từ lâu, qua nhiều thời kỳ khác nhau nên công 
tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình cũng thay đổi, khó khăn cho công 
tác quản lý, phát hiện và xử lý.

3. Đánh giá kết quả thực hiện những đề xuất, kiến nghị của đoàn giám sát của 
Ban Pháp chế HĐND huyện tại báo cáo số 37/BC-ĐGS ngày 03/11/2021 về thi 
hành pháp luật về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ” trên địa bàn huyện (từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 
6 năm 2021)

Trên cơ sở kết luận của Đoàn giám sát, UBND xã đã chỉ đạo, đôn đốc công 
chức chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn yêu cầu theo nội dung 
trong kết luận của Đoàn giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, góp phần 
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nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra. Thực hiện kết luận kiểm tra đối 
với việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm hành lang an toàn 
giao thông đường bộ” trên địa bàn huyện.

4. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
Việc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, ban ngành của

tỉnh trong xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền
xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm như: thực hiện việc giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận không
đúng quy định của pháp luật,... và các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử
dụng đất trái phép mà chưa được xử lý kịp thời: Trên địa bàn xã việc cấp 
GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ dân trong khu dân cư đã cơ bản phủ kín, đạt tỷ lệ 
gần 99,3%, cơ sở được cho thuê đất của nhà nước đối với cá nhân, tổ chức đều hoạt 
động ổn định. Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư nhưng 
không xin phép, không đăng ký biến động là phổ biến đặc biệt là lấp ao làm công 
trình, làm vườn. UBND xã luôn trú trọng công tác phối hợp với UBND huyện, các 
phòng ban chuyên môn của huyện về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về 
đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các quy định tại các Nghị 
định, thông tư mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng đất theo đúng 
quy định. Tăng cường việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu rà 
soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi 
của người sử dụng đất. Thường xuyên báo cáo về công tác quản lý đất đai, hàng 
tháng gửi phòng TN&MT huyện, Kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai gửi 
UBND huyện, thiết lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ 
tịch UBND xã trình chủ tịch UBND huyện theo quy định.

5. Quy trình, thủ tục xử lý và thiết lập, quản lý hồ sơ vi phạm
5.1. Quy trình, thủ tục xử lý vi phạm
Khi phát hiện có hành vi vi phạm, trước khi tiến hành lập biên bản thì người 

có thẩm quyền lập biên bản thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người vi 
phạm dừng, chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm 
gây ra (nên lập thành Biên bản ghi nhận việc cá nhân, tổ chức đã chấm dứt hành vi 
(dừng thi công, dừng san ủi...), hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục như tự 
nguyện tháo dỡ ...). Nếu họ không tự nguyện thực hiện thì tiến hành lập Biên bản vi 
phạm hành chính và xử phạt theo trình tự dưới đây:

- Lập biên bản vi phạm hành chính (Biên bản được thực hiện theo mẫu tại 
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ). Để lập 
được biên bản vi phạm hành chính phải bắt đầu từ việc phát hiện hành vi vi phạm 
=> đánh giá tính chất của hành vi vi phạm => lựa chọn các quy định pháp luật để 
xác định hành vi vi phạm và căn cứ xử lý hành vi vi phạm, thẩm quyền, thủ tục lập 
biên bản

- Xác minh: Trước hoặc sau khi lập biên bản vi phạm, có thể được thực hiện 
cùng với các trình tự, thủ tục xử phạt tiếp theo cho đến khi ra quyết định xử phạt. 
Việc xác minh phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu số 05-MBB05 ban hành kèm 
theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, 
phải xác định tính chất, mức độ của hành vi VPHC theo quy định và ghi rõ vào biên 

https://download.vn/nghi-dinh-118-2021-nd-cp-57074
https://download.vn/nghi-dinh-118-2021-nd-cp-57074
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bản VPHC để xác định thẩm quyền xử phạt và làm căn cứ ra quyết định xử phạt. 
Xác minh các nội dung: Có hay không có vi phạm hành chính; về nhân thân (ngày 
tháng năm sinh; số CMND/ hộ chiếu...); các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; Tính 
chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; xác minh về trường hợp không 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: theo quy định tại Khoản 1, Điều 65 của 
Luật XLVPHC.

- Trình chủ tịch UBND các cấp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định.

- Gửi, thi hành quyết định xử phạt VPHC (Điều 70, 73 Luật): Gửi Quyết định 
XPVPHC cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt gửi thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp (phải 
lập biên bản có ký nhận giữa người giao quyết định và cá nhân/tổ chức bị xử phạt).

- Cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định XPVPHC trong vòng 
10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định XPVPHC (tính theo ngày nhận ký ở biên bản 
giao nhận hoặc ký nhận ở phiếu gửi bảo đảm). Trường hợp Quyết định XPVPHC 
quy định ngày thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn ghi trong 
Quyết định XPVPHC đó.

- Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt VPHC: Qúa thời hạn thi hành Quyết 
định XPVPHC (quá 10 ngày hoặc quá thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt) 
mà cá nhân/tổ chức không tự nguyện thi hành thì người đã ban hành quyết định xử 
phạt ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt.

5.2. Thiết lập, quản lý hồ sơ vi phạm
Việc thiết lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan đầy đủ, an toàn, khoa 

học đối với các trường hợp đã chấp hành, chưa chấp hành, không chấp hành; các 
trường hợp đã xử phạt, chưa xử phạt, không xử phạt, đã lập hồ sơ để khắc phục hậu 
quả, trường hợp đã khắc phục hậu quả một phần và trường hợp khác.

Phân loại hồ sơ: các trường hợp đã chấp hành, chưa chấp hành hoặc không 
chấp hành, cập nhật theo dõi trong suốt quá trình giải quyết vụ việc và lưu giữ hồ sơ 
tài liệu, đảm bảo an toàn.

 Phân loại các tài liệu có giá trị vĩnh viễn hoặc có hạn định để có những giải 
pháp bảo đảm an toàn, xử lý hồ sơ theo quy định.

6. Đánh giá chung
- Những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc,

nguyên nhân: UBND xã ngày càng quan tâm, tăng cường công tác quản lý đất đai, 
ngăn chặn và hạn chế tối đa các vi phạm xảy ra. Bên cạnh đó do là xã lớn nhu cầu 
về đất ở là cần thiết, ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên việc cố tình vi 
phạm, lợi dụng ngày nghỉ hoặc đêm khuya vẫn còn diễn ra. Tình trạng xây nhà 
trông coi tại các khu chuyển đổi rất khó quản lý vì không còn phù hợp với nhu cầu 
phát triển kinh tế của các gia đình có diện tích chuyển đổi, có những gia đình sinh 
sống trực tiếp tại khu chuyển đổi để trông coi tài sản và phát triển kinh tế nên việc 
coi nới, mở rộng diện tích vi phạm vượt qua quy định tại Quyết định 
1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/05/2007 của UBND tỉnh là không thể tránh khỏi. 
Trên địa bàn xã còn rất nhiều công trình vi phạm, có những công trình vi phạm với 
diện tích lớn, tồn tại đã từ rất lâu gây khó khăn trong việc áp dụng theo các quy định 
của pháp luật để xử lý triệt để. Việc tận dụng HLGT để xây lán, quán tại vị trí đã 
được cấp GCNQSDĐ của các hộ gia đình tại đường huyện 191B cũng rất phức tạp 
và khó quản lý.
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- Các biện pháp khắc phục, giải pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm của địa
phương: Đảng ủy, HĐND, UBND xã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác xử lý VPHC, pháp luật đất 
đai, các quy định của UBND tỉnh Hải Dương bằng nhiều hình thức, nội dung phù 
hợp để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm được 
để hiểu rõ. Bên cạnh đó UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra địa bàn, 
giao cho cán bộ công chức, trưởng thôn, thanh tra nhân dân, trưởng các ban ngành, 
các ông bà là đại biểu HĐND, các thành viên tổ công tác xử lý vi phạm ở 02 thôn 
sớm phát hiện để ngăn chặn kịp thời xử lý các vi phạm. 

- Bài học kinh nghiệm trong việc: áp dụng các hình thức xử phạt (chính, bổ
sung), các biện pháp khắc phục hậu quả; về thẩm quyền ra quyết định xử phạt; thi
hành quyết định xử phạt và các biện pháp chấn chỉnh vi phạm: Khi áp dụng hình 
thức xử phạt đối với người vi phạm pháp luật đất đai, HLGT-TL hình thức phạt 
chính là phạt tiền thì đối tượng vi phạm nghiêm chỉnh chấp hành nhưng hình thức 
phạt bổ sung là biện pháp khắc phục hậu quả, tính thu lời bất chính là rất khó tính và 
khó thực hiện đặc biệt khi công trình vi phạm đã hoàn thiện. Chính vì vậy cần phát 
hiện sớm để ngăn chặn kịp thời vi phạm tránh gây khó khăn khi giải tỏa và lãng phí 
kinh tế của nhân dân.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về Pháp luật 

đất đai, thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt là các Quyết định, văn 
bản về đất đai do tỉnh ban hành; lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng 
năm hoặc trong nhiệm kỳ; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định diện tích 
thực tế, thực trạng, diện tích đất bị lấn chiếm; tham mưu ban hành chỉ thị, đề xuất 
các biện pháp quản lý đất đai hiệu quả. Kiểm tra các trường hợp sử dụng đất không 
hiệu quả, không đúng mục đích; chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đất đai; tránh tình 
trạng sốt giá, chuyển mục đích sử dụng không đúng; ban hành các quy định chi tiết 
liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy 
định đã ban hành nhưng không còn phù hợp đặc biệt như Quyết định 
1654/2007/QĐ-UBND về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi 
trên địa bàn tỉnh; sớm ban hành văn bản hướng dẫn để xử lý các vi phạm trên đất 
nông  nghiệp, đất công ích sau ngày 01/07/2014; sớm thúc đẩy đầu tư những diện 
tích đất đã đưa vào các quy hoạch tránh tình trạng treo dự án, đất bỏ hoang, lãng phí 
trong khi đó nhu cầu chuyển đổi của người dân là cần thiết, có thể có các giải pháp 
tạm thời cho chuyển đổi cam kết không đền bù khi nhà nước thu hồi đất.

2. Đối với UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện: 
Để thực hiện tốt việc quản lý và xử lý đất đai, bảo đảm an toàn giao thông trên địa 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm góp 
phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất 
đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, 
hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất 
đai, rà soát nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn để lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của người dân vì nhu cầu về đất nghĩa trang, nghĩa địa là rất cần 
thiết và phức tạp. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 
2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt để nhân dân biết và thực hiện; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã và người sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, 
giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện 
việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và phù 
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác; tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; tập trung xử lý dứt 
điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tự ý chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất; lấn chiếm đất công ích, đất hành hành lang giao thông để xây 
dựng nhà ở, công trình trái pháp luật. tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; tránh tình trạng lợi dụng đơn 
thư gây ảnh hưởng đến các phong trào chung của địa phương; ngăn ngừa các hành 
vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; có kế hoạch 
toàn huyện về việc đề nghị các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao 
đã được cấp GCNQSDĐ trong khu dân cư thành đất ở tạo nguồn thu cho các địa 
phương. Chia sẻ với UBND cấp xã về quyền hạn, khó khăn trong công tác xử lý đất 
đai, đặc biệt là những vi phạm đã tồn tại từ lâu.

Trên đây là báo cáo về việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai; hành lang an 
toàn giao thông đường bộ; hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Tân Kỳ từ 
tháng 01/2020 đến hết tháng 4/2022./.

Nơi nhận :
- TT HĐND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND,UBND xã;                                                                               
- Lưu: VT.                                      

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-05-20T14:56:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Việt Tiệp<phamviettiep.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-05-20T15:24:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ<tanky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




