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THÔNG BÁO
Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Văn Tố

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã đã 
có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Việc sử dụng đất đúng 
mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần ổn định tình chính trị, 
an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế một số vi phạm pháp luật đất đai tại các thôn vẫn 
xảy ra. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý chưa chủ động. Đặc biệt các vi phạm 
lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, xây dựng công 
trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện Nghị Quyết đột phá của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện 
về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn 
xã. UBND xã thông báo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải sử dụng đất đúng mục 
đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (không xây dựng các công trình 
trên đất ruộng 03, xây quây mộ nhận phần, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
trồng lúa không xin phép cơ quan chức năng). 

2. Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 
đất trồng lúa phải căn cứ vào Bản đồ quy hoạch xã (được niêm yết). Nếu phù 
hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp trên phê duyệt phải có đơn 
gửi lãnh đạo thôn để được hướng dẫn theo đúng quy định.

3. không tự ý san lấp, chuyển mục đích ao, hồ, đầm khi chưa được cấp có 
thẩm quyền cho phép.

4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không được đào ao, 
không được xây nhà trông coi, không được san lấp đất ruộng 03, không được 
làm ảnh huởng tới mương tiêu thủy lợi và đường giao thông nội đồng. 

5. Đối với đất nghĩa trang nhân dân, nghĩa địa, các thôn có kế hoạch trình 
UBND xã về việc quy hoạch xây dựng mở rộng để phục vụ nhân dân. Tuyệt đối 
không để hành động tự phát xây nhận phần trước của các hộ gia đình.

6. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân vi phạm thời điểm trước xây nhà trên 
đất nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định) yêu cầu các hộ giữ 
nguyên hiện trạng. Không được cơi nới, mở rộng, xây dựng thêm bất cứ hạng 
mục nào trước khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

UBND xã đã kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, ngăn chăn và xử lý các 
trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; Kiện toàn Tổ công tác thường trực xử 



lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai do đồng chí Trưởng Công an xã 
làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, tạm thu giữ tang vật, xử lý 
vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm mới, UBND xã cương quyết xử lý 
theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

Hiện nay, đã vào mùa khô nên các vi phạm về đất đai có xu hướng gia 
tăng. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã sẽ giúp công 
tác quản lý đất đai tại địa phương được tốt hơn.

UBND xã giao cho các đồng chí Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, thôn 
Đội, Công an viên tại các thôn tăng cường công tác nắm địa bàn. Nếu có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật đất đai phải báo cáo ngay đến Tổ công tác thường trực xử 
lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của xã, gồm các Ông, bà sau:

1. Ông: Nguyễn Trung Thành, Ủy viên UBND, Trưởng Công an xã - Tổ trưởng; 
2. Ông: Lê Văn Cảnh, Công chức Địa chính -Xây dựng - Môi trường xã - Tổ phó; 
3. Ông: Nguyễn Ngọc Thủy, Công an thường trực – Thành viên; 
4. Ông: Nguyễn Ngọc Tân, Công an thường trực – Thành viên.
UBND xã trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công an xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Công chức, người lao động UBND xã;
- Các ông (bà) Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn;
- Các ông (bà) Công an viên, thôn Đội viên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trong Khuyến

(Để báo cáo)
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