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ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH HÀ TĨNH 
 

  Số: 192/KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                          Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai 

giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 

   

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng 

đất đai giai đoạn đến 2020; Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 và Văn 

bản số 2270/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1505/STNMT-TTr ngày 08/6/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 

án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong 

năm 2018, như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu 

Thông qua Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai 

đoạn đến 2020 để thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc 

trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; phát hiện và xử lý dứt điểm các vi 

phạm trong quản lý, sử dụng đất, nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp 

luật đất đai trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai. 

2. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án theo lộ trình từng năm. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp 

xã; việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiến hành 

xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đảm bảo đúng quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu. 

II. NỘI DUNG. 

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp 

luật đất đai. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp 

xã (trong đó chú trọng việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai); tổng hợp báo 

cáo và xây dựng Kết luận thanh tra, kiểm tra. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Khu Công 

nghiệp, Cụm Công nghiệp và Khu Kinh tế trong năm 2018. 

- Tổ chức hậu kiểm kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra năm 

2016 - 2017. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của đơn vị mình đã được phê duyệt, chủ động 

triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; kết luận, đánh giá cụ thể các cuộc thanh 

tra, kiểm tra; tổng hợp gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

30/10/2018.  

Để tránh trùng lặp, chồng chéo trong việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các 

Sở, ngành nêu trên và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phối 

hợp chặt chẽ. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất 

đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 cho UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2270/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/5/2018 và của UBND tại Văn bản số 

2763/UBND-NL2 ngày 16/5/2018. 

Thời gian thực hiện: 

- Các Sở, ngành và địa phương nêu trên tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu 

kiểm theo chương trình kế hoạch của đơn vị mình đã được phê duyệt và thanh tra, 

kiểm tra đột xuất (nếu thấy cần thiết) trước ngày 30/9/2018. 

- Trong tháng 10/2018: Các Sở, ngành, địa phương nêu trên hoàn chỉnh các 

cuộc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xây dựng báo cáo, kết luận theo quy định; tổng 

hợp kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Từ 01/11/2018 đến trước 20/11/2018: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 

hợp, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2018 gửi UBND tỉnh 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý 

sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018; yêu cầu các Sở, ngành, địa 

phương nêu trên nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                                                             

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;                                                                           
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TN và MT, Tài chính,  

   KH và ĐT, Thanh tra tỉnh; 

- Ban QL KKT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, NC, NL2.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(đã ký) 

 
 

                            Đặng  Ngọc  Sơn               
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