
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

V/v tăng cường công tác quản 

lý, xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô 

thị trên địa bàn thành phố 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

09/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021 – 2025. Trong thời 

gian vừa qua, UBND các xã phường và các phòng, ban chuyên môn của thành 

phố đã tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và chú trọng công tác 

xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, 

tình hình quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến 

phức tạp, tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất 

thuộc nhà nước quản lý,… vẫn xảy ra, bên cạnh đó công tác hậu kiểm tra, xử lý 

tại một số địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả đạt được chưa cao. 

Để đảm bảo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật đối với các vi 

phạm liên quan, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn. 

Tập trung bám nắm địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, đô 

thị, xây dựng trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý 

mà không kịp thời xử lý, thì Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách 

nhiệm trước UBND thành phố.  

- Tiến hành rà soát, kiểm tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với các trường hợp, 

vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ việc chưa giải quyết triệt để và các trường hợp 

phát sinh mới. Rà soát các trường hợp đã xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, trật tự đô thị giai đoạn từ năm 2020 - 2022 (nêu rõ các trường hợp đã thực 

hiện nộp phạt, khắc phục hậu quả theo đúng quy định; các trường hợp chưa nộp 
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phạt, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; các trường hợp đã nộp phạt 

nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả). 

Báo cáo đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và 

đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp đã xử lý vi phạm, phương 

án khắc phục hậu quả trong thời gian tới. Báo cáo UBND thành phố (qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/10/2022 (Có biểu tổng hợp kèm theo) 

- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi các trường hợp vi phạm chấp hành việc nộp 

phạt và khắc phục hậu quả theo quy định và thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

2. Đội quản lý trật tự đô thị:  

- Chỉ đạo viên chức phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm địa bàn, 

phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi thuộc thẩm 

quyền, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo các trường hợp đã xử lý vi phạm về phòng Tài nguyên 

và Môi trường thành phố theo quy định. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, giao phòng Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu tổng hợp báo cáo; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo 

quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng 

Căn cứ ý kiến trên, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố (B/c); 

- CT, PCT UBND Thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Các phòng: TNMT, QLĐT; Văn phòng;  

- Đội Quản lý TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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