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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về  

sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi 

phạm về sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện; với các nội dung chính 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích; hướng dẫn, đôn 

đốc các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai.  

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

 2. Yêu cầu: 

 - Việc kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện 

đúng với Kế hoạch đã được phê duyệt.  

 -  uá tr nh kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân 

chủ, không làm cản tr  đến hoạt động b nh thường của các tổ chức, cá nhân; thực hiện 

nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có 

sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt, theo giấy CN SD đất đã được cấp và 

hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

2. Mốc thời gian kiểm tra: Mốc kiểm tra từ ngày 01/7/2014 đến nay. 

         III. NỘI DUNG KIỂM TRA (Có biểu chi tiết kèm theo) 

1. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 



2. Việc sử dụng đất   của các hộ gia đ nh theo giấy CN SD đất đã cấp hoặc 

diện tích theo hiện trạng thực tế sử dụng nhưng chưa được cấp giấy CN SD đất, gồm: 

- Các thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, đất  , đất 

trồng cây lâu năm, thực tế sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. 

- Việc xử lý của UBND xã, thị trấn đối với các trường hợp vi phạm về sử dụng 

đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

3. Việc sử dụng đất của các dự án đầu tư (trang trại, thương mại, dịch vụ...) so 

với quy hoạch đã được phê duyệt, việc sử dụng đất theo mục đích đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp khác, đất rừng 

sản xuất, đất trồng cây lâu năm…). 

4. Việc lấn chiếm, sử dụng đất vi phạm đến lang an toàn giao thông trên các 

tuyến đường tại các xã, thị trấn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí triển khai 

thực hiện tr nh phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện phê 

duyệt theo quy định. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Phòng Tài nguyên và môi trường chủ tr , phối hợp các phòng chuyên 

môn liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức 

thực hiện; thông báo nội dung kế hoạch, đề cương, thời gian kiểm tra đến các đối 

tượng được kiểm tra; dự kiến thời gian bắt đầu kiểm tra từ ngày 16/8/2021. 

2. UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, báo cáo t nh h nh sử dụng đất của các 

tổ chức, hộ gia đ nh, cá nhân không đúng mục đích trên địa bàn gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện trước ngày 15/8/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp 

trước khi kiểm tra trực tiếp tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về sử dụng đất 

không đúng mục đích trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Trư ng các phòng, 

ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan phối 

hợp thực hiện nghiêm túc./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Thanh tra, KT-HT; 

- UBND các xã, Thị trấn;                                                                     

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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