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KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, kịp thời phát hiện, 
xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 28 tháng 10 năm 2022 của BCH 
Đảng Ủy xã Thúc Kháng về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh 
vực đất đai, môi trường.
      UBND xã Thúc Kháng xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tăng 
cường công tác quản lý sử dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường 
hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về 

đất đai và bảo vệ môi trường của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến các thôn.
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù 

hợp quy hoạch chung, với từng thôn, khu dân cư một cách hợp lý, tiết kiệm, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất, lồng ghép với các yếu tố bảo vệ môi trường.

-  Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ xã đến các chi bộ 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường.

- Ngăn chặn, chấp dứt tình trạng buông lỏng quản lý về đất đại, môi trường. 
Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về đất đai, môi trường 
ngay từ khi mới phát sinh.  

- Ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất 
lượng môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất 
lượng đời sống của nhân dân.

2. Yêu cầu
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải toàn diện, đánh giá thực trạng đầy đủ; tổng 

hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất 
đai, môi trường để nâng cao ý thức, nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và 
nhân dân trong toàn xã trong việc thực hiện pháp luật về đất đai và bảo vệ môi 
trường. Tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, đấu tranh với các đối tượng 
vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất, bảo vệ môi trường.



- Cán bộ chuyên môn, các đồng chí trưởng thôn thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai thực hiện đạt kết quả 
cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đất đai, môi trường.

3. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn xã Thúc Kháng.
4. Đối tượng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn xã.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Địa chính xã: 
- Theo dõi tình hình sử dụng đất, kịp thời phát hiện vi phạm, tham mưu cho 

Chủ tịch UBND xã xử lý, áp dụng các biện pháp bắt buộc theo quy định; có trách 
nhiệm quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính, theo dõi biến động đất đai, các hồ sơ vi 
phạm để phục vụ công tác tra cứu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, làm căn 
cứ để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Phối hợp với Cán bộ tư pháp xã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật 
Đất đai, môi trường và các văn bản thi hành luật bằng nhiều phương thức phù hợp, 
đến từng đối tượng quản lý, sử dụng đất.

- Căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất của UBND huyện giao và tình hình thực tế của 
địa phương, tham mưu cho UBND xã thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm các quy 
định pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường.

- Lập kế hoạch, kiểm tra định kỳ, đột xuất và tham mưu xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm về đất đai và môi trường theo đúng quy định.

- Cán bộ địa chính nông nghiệp xã phối hợp với các đồng chí trưởng thôn và 
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thúc Kháng hướng dẫn các hộ gia đình/cá nhân 
thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng nghị định 62/2019/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2019 của chính phủ; tăng cường hiểm tra nhằm phát hiện, 
ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 
đất trồng lúa, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã khi để xảy ra vi phạm về đất 
đai trên địa bàn xã.

2. Thanh tra nhân dân:
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất 

đai, môi trường; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương, kiến nghị 
cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 
đất đai, môi trường.

3. Tư pháp xã: 
- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBND xã trong xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường; Thẩm tra, 



rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã trong lĩnh vực 
đất đai, môi trường.

- Phối hợp với cán bộ địa chính xã cùng các cơ quan chuyên môn trong công 
tác: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật đất đai, luật môi trường nhằm nâng 
cao nhận thức về chính sách, pháp luật đất đai, môi trường cho các hộ gia đình, cá 
nhân.

- Thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho 
quyền sử dụng đất; công chứng chứng thực các văn bản thỏa thuận phân chia di 
sản thừa kế cho toàn bộ thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất.

4. Công an xã
- Bố trí lực lượng phối hợp với cán bộ địa chính, các đồng chí trưởng thôn 

tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm phát luật về 
đất đai, môi trường; 

- Phối hợp với cán bộ phụ trách giao thông thống kê các phương tiện tham 
gia giao thông (máy ủi, máy xúc, công nông, …) trên địa bàn xã; yêu cầu chủ 
phương tiện ký cam kết không vi phạm về bảo vệ môi trường, không hoạt động 
nhằm mục đích san lấp, lấn chiếm đất đai.

5. Ban chỉ huy quân sự xã
- Phối hợp với công an xã có phương án bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ cán 

bộ chuyên môn trong công tác tuần tra, rà soát, phát hiện và xử lý những hành vi vi 
phạm về lĩnh vực đất đai, môi trường.

6. Đài truyền thanh xã:
- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tăng cường các tin, bài với nội 

dung thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và bảo 
vệ môi trường tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

7. Trưởng thôn: 
- Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền luật đất đai, bảo vệ môi 

trường; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm về 
đất đai, môi trường ngày từ ban đầu.

 - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn tăng cường công tác giải 
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định ngay từ cơ sở, không 
để phát sinh các điểm nóng, lan rộng, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch UBND xã khi để xảy ra vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch thực hiện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất 
đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Thúc Kháng. Các ban, ngành, đoàn thể và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên để nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn xã ./.



Nơi nhận:                                                                
- BTV Đảng Ủy, TT HĐND xã;                                         
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 
- Đài phát thanh xã;
- Các đ/c trưởng thôn;
- Cổng TT điện tử xã;
- Lưu VP.                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Sơn
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