
 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã, 

trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Nghị 
định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các Nghị định có liên quan; 

Để xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai. 
Ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa đã ban hành 04 Quyết định 

cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 04 trường hợp vi 
phạm tại phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa; gồm: Bà Trần Thị Rung; Bà 

Nguyễn Thị Liễu; Ông Lê Văn Được (Đính kèm các 04 Quyết định cưỡng chế); lý 
do: cả 04 trường hợp này không chấp hành các quyết định về xử phạt vi phạm hành 

chính lĩnh vực đất đai và các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 
quả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Sau khi Chủ tịch UBND thị xã ban hành 04 Quyết định cưỡng chế buộc thực 
hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 04 trường hợp vi phạm, đã chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị liên quan và UBND phường Hòa Hiệp Bắc, tiến hành gửi các 
quyết định cưỡng chế đến cho người vi phạm, đồng thời niêm yết công khai tại Trụ 

sở nơi cư trú của người vi phạm (tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc)  và 
niêm yết tại Trụ sở UBND phường Hiệp Bắc. 

Hiện nay, UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và UBND phường Hòa Hiệp Bắc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ; tham 
mưu hoàn chỉnh phương án cưỡng chế, thành lập Ban thực hiện cưỡng chế và tiến 

hành cưỡng chế theo quy định. 

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người vi phạm trong quá trình tổ chức cưỡng 

chế, làm cho 04 trường hợp vi phạm nêu trên nhận thức được hành vi vi phạm tự 
khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. UBND thị xã đề nghị: 

Ban Dân Vận Thị ủy; Ban Tuyên giáo Thị ủy; các cơ quan, đơn vị; các cơ quan 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TNMT Đông Hòa, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v phối hợp tuyên truyền, vận động 04 
trường hợp vi phạm tại phường Hòa 

Hiệp Bắc chấp hành Quyết định cưỡng 
chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả 

 

 
  Kính gửi: 

 

        - Ban Dân vận Thị ủy; 
       - Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

       - Mặt trận các Đoàn thể thị xã; 
       - Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

       - Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thị xã; 
       - UBND phường Hòa Hiệp Bắc. 
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Báo, Đài trên địa bàn thị xã và UBND phường Hòa Hiệp Bắc tập trung và tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động 04 trường hợp vi phạm chấp hành tự khắc 

phục hậu quả (tháo dỡ 04 nhà xây dựng vi phạm) để khôi phục lại trình trạng ban 
đầu của đất và trả lại đất đã lấn, chiếm. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ để 
đạt hiệu quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các sở: Tư pháp; Xây dựng;  
Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận Tải (b/cáo); 
- BQL KKT Phú Yên (phối hợp); 
- Thường trực Thị ủy (b/cáo); 
- Thường trực HĐND thị xã (b/cáo); 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã (Giang); 
- VP HĐND và UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 
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