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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện 

tại Hội nghị triển khai công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư 
trên địa bàn thị trấn ngày 21/6/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện và được sự đồng ý của 
BTV Đảng ủy thị trấn, chiều ngày 21/6/2022 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh 
Miện, UBND thị trấn Thanh Miện tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý 
đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn theo chỉ đạo của UBND huyện 
Thanh Miện. 

Thành phần dự Hội nghị gồm: các đồng chí trong BCH Đảng bộ thị trấn, 
Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, Trưởng các tổ 
chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức UBND thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng, 
Phó khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư. 

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện kết luận chỉ đạo về 
công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn cụ thể như sau:

- Giao cho các công chức Địa chính - Xây dựng, Địa chính - Kế hoạch và 
Kế toán - Tài chính tập trung tiến hành rà soát, thống kế, tổng hợp, phân loại 
từng loại đất trên địa bàn thị trấn xong trước ngày 05/7/2022 và chuyển danh 
sách về cho các khu dân cư để làm cơ sở theo dõi, giám sát, quản lý tình hình sử 
dụng đất trên địa bàn.

- Theo quy định, đối với diện tích đất chuyển đổi theo Nghị định 
35/2015/NĐ-CP và diện tích thầu khoán dài hạn thì không được xây dựng nhà 
trông coi; đối với diện tích chuyển đổi theo mô hình VAC, trên mỗi diện tích 
được phép xây dựng một lán tạm để trông coi với diện tích không quá 24m2.

- Giao cho khu dân cư thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời phát 
hiện cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích 
sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên từng loại đất, lấn chiếm đất công 
trên địa bàn. Khi phát hiện có trường hợp vi phạm sử dụng đất, Trưởng khu dân 
cư chủ trì phối hợp với Phó khu dân cư và Tổ trưởng bảo vệ dân phố tiến hành 
lập biên bản yêu cầu dừng lại và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu cá 
nhân, tổ chức, hộ gia đình cố tình vi phạm, Trưởng khu dân cư báo cáo bằng văn 
bản về UBND thị trấn (qua Văn phòng HĐND-UBND thị trấn) để UBND thị 
trấn xem xét, thống nhất chỉ đạo giải quyết, xử lý theo đúng thẩm quyền.

- Hiện nay, UBND huyện không khuyến khích mở rộng diện tích chuyển 
đổi VAC và Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn thị trấn. Giao cho Trưởng, 
Phó khu Vô Hối và Bất Nạo theo dõi, giám sát, quản lý không cho nhân dân mở 
rộng diện tích đào ao ở khu Đường Tranh và Cổ Ngựa. Các Trưởng, Phó khu dân 
cư trên địa bàn thị trấn theo dõi, giám sát, quản lý không cho nhân dân chuyển đổi 



2

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ở các xứ đồng trừ diện tích phía Đông và phía Tây 
Đồng Cát khu Phượng Hoàng Thượng.

- Đối với diện tích có quy hoạch chuẩn bị thực hiện các dự án trên địa bàn, 
yêu cầu nhân dân sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất hiện trạng, tuyệt 
đối không cho nhân dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Không thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng diện tích 03 đối với tất cả 
các diện tích 03 nằm trong quy hoạch thực hiện các dự án trên địa bàn thị trấn. 
Đối với diện tích 03 nằm ngoài quy hoạch các dự án, trước khi thực hiện hợp 
đồng chuyển nhượng, các hộ gia đình phải có xác nhận của khu dân cư về diện 
tích và vị trí thửa đất để làm cơ sở xác định nguồn gốc đất đưa vào nội dung hợp 
đồng chuyển nhượng theo quy định.

- Giao cho Trưởng khu dân cư trực tiếp quản lý, sử dụng đất nghĩa trang 
nghĩa địa theo đúng quy định.

- Giao cho các cán bộ, công chức UBND thị trấn có hộ khẩu thường trú tại 
khu dân cư nào phải có trách nhiệm phối hợp với khu dân cư đó trong công tác 
theo dõi, giám sát, quản lý tình hình sử dụng đất trong nhân dân trên địa bàn khu 
dân cư đó.

- Giao cho các Ủy viên UBND tăng cường kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, 
thực hiện công tác quản lý về đất đai đối với các khu dân cư mình phụ trách. 

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí 
ỦY viên BCH Đảng ủy phụ trách các khu dân cư tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát việc chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về đất đai đối với các khu dân 
cư mình phụ trách.

- Giao cho Đài truyền thanh thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nội 
dung các văn bản quy định về sử dụng đất trồng lúa, quy định về xây dựng nhà 
trông coi trên diện tích chuyển đổi theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, mô hình 
VAC, đặc biệt là công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn để nhân 
dân biết và tự giác thực hiện.

- Nếu khu dân cư nào không phát hiện, ngăn chăn và báo cáo kịp thời để 
cho các trường hợp vi phạm sử dụng đất đai phát sinh trên địa bàn, Trưởng khu 
dân cư đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn.

Trên đây là nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị 
trấn Thanh Miện về công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị 
trấn tại Hội nghị chiểu ngày 21/6/2022, UBND thị trấn Thanh Miện yêu cầu các 
tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                            
- TT ĐU- HĐND TT;
- Lãnh đạo UBND TT;
- Cán bộ, công chức UBND thị trấn;
- Các Trưởng, Phó khu dân cư;
- Đài truyền thanh thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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