ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1657 /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2020

V/v chấn chỉnh công tác xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất
đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn
tỉnh diễn biế n phức ta ̣p, có thời điể m gia tăng (đặc biệt trên địa bàn thành phố La ̣ng
Sơn và trung tâm các huyện), nhưng việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm chưa
kịp thời; việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn
chưa triê ̣t để , thiế u quyế t liê ̣t; việc xử lý các vụ việc vi phạm hành chính chưa bảo
đảm đầy đủ, chặt chẽ và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Xử
lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn
thi hành.
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm
hành chính nói chung và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,
xây dựng nói riêng trên địa bàn các huyện, thành phố.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm
hành chính; Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ
chức tâ ̣p huấ n, bồ i dưỡng chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣ cho đội ngũ công chức, viên chức
làm công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao trách nhiệm, năng lực của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính.
3. Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thường
xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng trên
địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất
đai, xây dựng theo đúng quy định tại 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 và
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Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh
doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản
lý sử dụng nhà và công sở. Kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ xử phạt vi phạm hành
chính để bảo đảm xử lý đúng hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định; tuân
thủ đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hiệu, thời hạn, đúng thẩm quyền ban hành
quyết định theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
trên địa bàn quản lý.
4. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây
dựng đố i với các vu ̣ viêc̣ đã phát hiện nhưng không được xử lý hoặc xử lý không
triệt để, dứt điểm. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, KGVX;
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(NNT)
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