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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:                  /PA-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Thanh Thủy, ngày      tháng      năm  2022 

 

PHƯƠNG ÁN  

Tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế 

thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 07 hộ gia đình thường trú tại 

khu Phố, khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy không chấp hành 

Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện công tác GPMB dự án Khu nhà ở 

đô thị Đồng Sạn, khu 5 thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy 
 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số nghị quy định chi tiết tiến hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công 

tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; 

Căn cứ Thông báo số 448/TB-UBND ngày 02/6/2021 của UBND huyện 

Thanh Thủy về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án; 

Căn cứ các Quyết định số: 4716/QĐ-UBND, 4717/QĐ-UBND, 4718/QĐ-

UBND, 4719/QĐ-UBND, 4720/QĐ-UBND, 4721/QĐ-UBND, 4722/QĐ-UBND  

ngày 25/10/2022 của UBND huyện Thanh Thủy về việc áp dụng biện pháp kiểm 

đếm bắt buộc đối với 07 hộ gia đình; 

Căn cứ Văn bản số 141/HĐBT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

bồi thường huyện về việc đề nghị thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc đối với 

07 hộ gia đình thường trú tại khu 5, thị trấn Thanh Thủy; 
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Căn cứ Quyết định từ Quyết định số 4919/QĐ-UBND đến Quyết định số 

4926/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND huyện Thanh Thủy về việc cưỡng 

chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc với 07 hộ gia đình. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Việc tổ chức tuyên truyên vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức 

cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo quy định tại 

Điều 70 Luật Đất đai năm 2013; thông báo thu hồi đất và các văn bản pháp luật 

liên quan.  

- Cùng với việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế phải hết sức coi 

trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

 - Việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc thể hiện tính 

nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính 

và quản lý đất đai trên địa bàn huyện Thanh Thủy. 

- Việc xử lý kiên quyết, dứt điểm sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục ý 

thức chấp hành pháp luật của các hộ dân nói chung và đối với công tác giải 

phóng mặt bằng nói riêng.  

2. Yêu cầu: 

- Việc cưỡng chế phải đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về tài sản, tính 

mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ.  

- Việc xử lý phải kiên quyết, dứt điểm.  

- Trong quá trình cưỡng chế phải đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự 

thị trấn hội và sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực cưỡng chế. 

Quá trình thực hiện cưỡng chế phải có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, 

tuyệt đối an toàn về người, thiết bị, máy móc, an ninh trật tự, đảm bảo giao 

thông khu vực trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế.   

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Thực hiện các Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện Thanh 

Thủy ngày 25/10/2022 đối với 08 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp với Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc kiểm kê, ký xác 

nhận kết quả đo đạc, kiểm đếm đối với diện tích đất, tài sản trên đất thuộc phạm 

vi thu hồi để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Đồng Sạn, khu 5 thị trấn Thanh 

Thủy, huyện Thanh Thủy;  
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Ngày 26/10/2022, Hội đồng Bồi thường HT&TĐC huyện đã phối hợp 

cùng UBND - Ủy ban MTTQ thị trấn Thanh Thủy, trưởng khu dân cư tiến hành 

bàn giao các Quyết định kiểm đếm bắt buộc tới 8 hộ dân và thực hiện niêm yết 

công khai các quyết định tại trụ sở UBND thị trấn và các khu dân cư có đất thu 

hồi thuộc dự án. Tại buổi bàn giao quyết định, hộ gia đình ông Đoàn Mạnh 

Đảng, khu 6, thị trấn Thanh Thủy đến nhận quyết định kiểm đếm bắt buộc và đã 

ký xác nhận kết quả đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Còn lại 07 hộ 

gia đình vắng mặt không có lý do. Tổ công tác đã đến tận nhà các hộ bàn giao 

Quyết định và vận động các hộ thực hiện theo nội dung Quyết định kiểm đếm 

bắt buộc của UBND huyện. Nhưng 7 hộ gia đình không nhận quyết định và 

không ký vào biên bản bàn giao quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Cùng với đó, ngày 02/11/2022, Tổ công tác gồm: Hội đồng Bồi thường 

HT&TĐC huyện, UBND thị trấn Thanh Thủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể của thị trấn Thanh Thủy, trưởng khu dân cư tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, vận động 07 hộ gia đình trên thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc 

của UBND huyện nhưng các hộ gia đình vắng mặt không lý do. Tổ công tác đã 

trực tiếp đến tận nhà 07 hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhưng các hộ 

không phối hợp và không thực hiện theo Quyết định kiểm đếm bắt buộc của 

UBND huyện Thanh Thủy. 

Căn cứ quá trình thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND 

huyện Thanh Thủy đối với 7 hộ, gia đình không phối hợp điều tra, khảo sát, đo 

đạc kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất; Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 70 Luật đất đai năm 2013, để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Đồng Sạn 

đảm bảo đúng tiến độ, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề nghị ban 

hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 07 

hộ gia đình. UBND huyện đã ban hành các Quyết định từ Quyết định số 

4919/QĐ-UBND đến Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của 

UBND huyện Thanh Thủy về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm 

bắt buộc với 07 hộ gia đình, thời gian thực hiện từ ngày 22 tháng 11 năm 2022 

đến ngày 28 tháng 11 năm 2022. 

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên tuyền vận động, đối thoại, thuyết phục 

Ngày 23/11/2022: Hội đồng BTHT&TĐC phối hợp UBND, UBMTTQ thị 

trấn và khu dân cư mời 07 hộ để thực hiện bàn giao QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt 

buộc tới các hộ nhưng các hộ không phối hợp, không có mặt theo giấy mời để 

nhận quyết định. HĐBT huyện và UBND, UBMTTQ thị trấn đã lập biên bản và 

cùng 2 người làm chứng do MTTQ thị trấn giới thiệu để ký xác nhận sự việc.  

Đồng thời, tiền hành niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND thị trấn và 
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địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. 

Ngày 25/11/2022: Tổ công tác gồm (Hội đồng BTHT&TĐC huyện, 

UBND, UBMTTQ thị trấn và khu dân cư) tiến hành tuyên tuyền vận động, đối 

thoại, thuyết phục đối với 07 hộ nhưng các hộ không phối hợp và không chấp 

hành. Căn cứ vào đó thì Hội đồng bồi thường, phối hợp với UBND thị trấn lập 

biên bản ghi nhận sự không chấp hành của 7 hộ. 

2.Thời gian tổ chức họp công bố thông tin về cưỡng chế thu hồi đất tới 

báo chí và cơ quan ngôn luận:  

Dự kiến thực hiện họp công bố thông tin về cưỡng chế thu hồi đất tới báo 

chí và cơ quan ngôn luận vào ngày 30/11/2022. 

3. Thời gian tổ chức cưỡng chế:   

Dự kiến tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc vào 

ngày 6/12/2022. 

4. Các tổ triển khai thực hiện nhiệm vụ: 

4.1. Tổ an ninh: Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn 

Thanh Thủy kiểm tra, thăm nắm tình hình khu vực các hộ tiến hành cưỡng chế 

kiểm đếm bắt buộc để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cho buổi cưỡng chế. 

4.2. Tổ tuyên truyền vận động: Trong thời gian 5 ngày làm việc từ  khi 

giao Quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, Hội đồng BT, 

HT&TĐC huyện phối hợp cùng UBND, UBMTTQ cùng các đoàn thể, trưởng 

khu dân cư tiến hành tuyên truyền vận động, thuyết phục 07 hộ gia đình chấp 

hành quyết định cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc về đất đai và tài sản 

trên đất trong phạm vi thu hồi, nếu các hộ không chấp hành thì lập biên bản và 

tiến hành cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định. 

4.3. Tổ tiếp dân, báo chí và các cơ quan ngôn luận: Văn phòng HĐND 

&UBND huyện chủ trì phối hợp cùng Trung tâm VHTTDL&TT huyện liên hệ 

mời các cơ quan báo chí trên địa bàn và các cơ quan ngôn luận về họp công bố 

thông tin về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 07 hộ 

gia đình, cá nhân. 

5. Lực lượng và phương tiện tham gia cưỡng chế 

- Lực lượng tham gia cưỡng chế: 

- Cấp huyện: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên 

và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất. 

- Thị trấn Thanh Thủy: Bí thư Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và Trưởng các 

đoàn thể liên quan; Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư cùng 02 người làm chứng 
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(do Ủy ban MTTQ thị trấn mời). 

- Phương tiện tham gia cưỡng chế: Đơn vị tư vấn cùng Hội đồng BT 

chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện, các dụng cụ phục vụ công tác lập hồ sơ 

đo đạc kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất đối với phần diện tích cưỡng chế 

kiểm đếm bắt buộc thuộc phạm vi thu hồi của dự án. 

6. Nội dung thực hiện: 

- Công tác rà phá bom, mìn, vật liệu cháy nổ: Giao Công an huyện có kế 

hoạch ra phá bom mìn, vật liệu nổ nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho 

buổi cưỡng chế; việc rà soát thực hiện xong trước ít nhất 30 phút trước khi các thành 

phần thực hiện cưỡng chế kiểm đếm. 

- Tổ chức di chuyển tài sản: không. 

- Phá dỡ các công trình: không. 

- Thời gian thực hiện: 06/12/2022. 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

1. Hội đồng BTHT&TĐC; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Văn 

Phòng ĐKĐĐ&PTQĐ huyện 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến việc triển khai thu hồi 

đất thực hiện dự án, hồ sơ đo đạc, giải thửa, quy chủ sử dụng đất, các tài liệu xác 

định về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị cưỡng chế.   

- Bố trí đầy đủ phương tiện, công cụ nhân lực để thực hiện việc cưỡng chế 

kiểm đếm tài sản trên đất; lập hồ sơ kiểm đếm về đất và tài sản trên đất để các 

thành phần ký xác nhận. 

2. Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thị trấn Thanh Thủy:  

- Bố trí đầy đủ các thành phần tham gia buổi cưỡng chế theo đúng kế hoạch 

(giao UBMTTQ thị trấn mời 2 người làm chứng) để cùng phối hợp với Hội đồng 

BT và các thành phần liên quan tiến hành kiểm kê trực tiếp và ký xác nhận số liệu 

trong hồ sơ kiểm kê về đất và tài sản trên đất của 7 hộ gia đình cưỡng chế.  

- UBND thị trấn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sử dụng 

đất đối với 7 hộ gia đình phải cưỡng chế kiểm đếm. 

3. Công an huyện:  

Có phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, rà phá bom mìn, chất liệu nổ, 

bố trí đủ lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành phần tham gia buổi 

cưỡng chế.  

 4. Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan 
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- Phòng Tư pháp huyện: Hướng dẫn UBND thị trấn Thanh Thủy lập đầy 

đủ các loại biên bản có liên quan trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế và trong 

suốt quá trình thực hiện cưỡng chế bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 

Chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho UBND huyện trong quá trình tổ chức 

cưỡng chế. 

- Thanh tra huyện: Phối hợp với UBND thị trấn Thanh Thủy, Văn phòng 

ĐKĐĐ&PTQĐ huyện trong việc tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. 

- Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và Truyền thông huyện: Tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trước, trong và sau quá trình tổ chức cưỡng chế để nhân dân hiểu rõ mục 

đích, ý nghĩa, diễn biến của việc cưỡng chế. Quay camera ghi hình toàn bộ hiện 

trạng, sự việc trong suốt quá trình tổ chức cưỡng chế thực hiện cưỡng chế.  
 

UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu các lực lượng tham gia cưỡng chế 

nghiêm túc thực hiện phương án, tuyệt đối tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng 

các chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời báo 

cáo UBND huyện Thanh Thủy trong quá trình thực hiện cưỡng chế những khó 

khăn vướng mắc để giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện;  

- Các phòng, ngành liên quan; 

- ĐU, UBND thị trấnThanh Thủy; 

- Lưu: VT, HS. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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