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Song An, ngày 15 tháng 5 năm 2019

PHƯƠNG ÁN
Tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu
quả đối với hộ ông Nguyễn Đình Sự, thôn An Thượng 2, xã Song An,
thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Nghị định 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;
Quyết định số 204/QĐ-KPHQ ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân xã Song
An về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Quyết định số10/QĐ-CCXP ngày 11/ 01/
2019 của Ủy ban nhân dân xã Song An về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai
trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
- Tổ chức cưỡng chế phá bỏ toàn bộ cây trồng trên đất lấn, chiếm theo đúng quy
định của pháp luật.
- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau tổ chức cưỡng chế.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian cưỡng chế; tuyên truyền ngăn chặn các
hành vi gây rối, quá khích, đảm bảo an ninh trật tự chung trong khu vực cưỡng chế.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA CƯỠNG CHẾ
1. Thành phần thực hiện cưỡng chế của xã Song An: gồm 28 người.
+ Chủ tịch UBND xã.
+ Công chức Văn phòng – Thống kê.
+ Công chức ĐC – NN – XD và Môi trường.
+ Công chức Tư pháp – Hộ tịch.
+ Công chức Văn hóa – Xã hội.
+ Công chức Tài chính – Kế toán.
+ Ban chỉ huy quân sự xã (Chỉ huy trưởng và 04 dân quân).
+ Công an xã (Trưởng công an xã và lực lượng công an viên).
+ Trạm y tế xã.

+ Mời Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Ủy ban MTTQVN, Hội LH Phụ nữ, Hội
Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã.
+ Bí thư (hoặc Phó bí thư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.
+ Thôn An Thượng 2: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác MT thôn.
+ Thuê nhân công cưỡng chế : 02 người.
2. Thành phần làm chứng, chứng kiến
Mời 02 người làm chứng, chứng kiến tham gia trong quá trình tổ chức cưỡng
chế, có đủ năng lực hành vi dân sự không có quan hệ họ hàng, thân thích với người bị
cưỡng chế.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ
1. Thời gian cưỡng chế
Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/5/2019.
(Thành phần tham gia cưỡng chế tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Song An
đúng 07 giờ 30 phút, ngày 21/5/2019 để di chuyển đến địa điểm cưỡng chế).
2. Vị trí, phạm vi tổ chức cưỡng chế
- Vị trí tổ chức cưỡng chế: tại thửa đất ông Nguyễn Đình Sự, thôn An Thượng
2, xã Song An đã lấn, chiếm.
- Phạm vi cưỡng chế: chặt bỏ toàn bộ cây trồng trong diện tích 35,8 m2 ông Nguyễn
Đình Sự đã lấn, chiếm; tháo dỡ hàng rào đã rào và gây cản trở đường đi công cộng.
V. NỘI DUNG TIẾN HÀNH CƯỠNG CHẾ
1. Nội dung tổ chức cưỡng chế
Tổ chức phá bỏ cây chuối và cây dứa trên đất lấn, chiếm nêu trên và khôi phục lại
tình trạng của đất đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
(Theo Quyết định số 10/QĐ-CCXP ngày 11/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân xã Song An về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả).
2. Các bước tiến hành
2.1. Công tác chuẩn bị cho cưỡng chế
- Ủy ban nhân dân xã Song An xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với
Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức đoàn thể xã, chỉ đạo các công chức chuyên
môn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với các công chức chuyên môn khác
tham mưu Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định phục vụ công tác
cưỡng chế.
- Bố trí mời người làm chứng khi tham gia tổ chức cưỡng chế bắt buộc trong
trường hợp ông Nguyễn Đình Sự không chấp hành.
- Kiểm tra thực địa, nắm bắt cụ thể các điều kiện, địa điểm để tổ chức cưỡng chế.
2.2. Tổ chức cưỡng chế
Trước khi tiến hành cưỡng chế, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phối hợp ban
ngành, đoàn thể và các đơn vị, tổ chức có liên quan vận động, tuyên truyền, thuyết
phục ông Nguyễn Đình Sự tự nguyện thi hành phá bỏ cây chuối và cây dứa trên đất
lấn, chiếm, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Nếu ông Nguyễn Đình

Sự tự nguyện thi hành thì lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành (theo khoản
2, Điều 34, Nghị định 166/2013/NĐ-CP).
Trường hợp không chấp hành và buộc cưỡng chế, thực hiện các quy trình như sau:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công bố Quyết định cưỡng chế, chỉ đạo lập biên
bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
- Yêu cầu cho các lực lượng, nhân công chuẩn bị làm nhiệm vụ đã được phân công.
- Các cơ quan, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích
những vấn đề phát sinh cho công dân có liên quan khi có ý kiến thắc mắc.
- Công an xã yêu cầu người bị cưỡng chế, những người không có nhiệm vụ ra
khỏi khu vực cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành, thì áp dụng chế
tài theo quy định.
- Các lực lượng, nhân công tham gia cưỡng chế tiến hành thực hiện cưỡng chế
theo nhiệm vụ được phân công (chú ý an toàn lao động).
- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường lập biên bản
cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
- Sau khi phá bỏ cây trồng trên đất lấn, chiếm trả lại hiện trạng ban đầu, Ủy ban
nhân dân xã sẽ cắm mốc ranh giới đất giữa đất hộ ông Nguyễn Đình Sự với đất nhà
nước quản lý.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trước khi cưỡng chế phải hoàn tất các thủ tục pháp lý như: Thông báo cưỡng
chế, tổ chức giao nhận Quyết định cưỡng chế, thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức
cưỡng chế, lập đầy đủ các biên bản cưỡng chế đúng theo quy định.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo điều hành trực
tiếp việc thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định; công bố Quyết định cưỡng chế buộc
thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; phân công, bố trí các thành phần tham gia
cưỡng chế theo điều kiện thực tế; chỉ đạo xử lý các nội dung thông tin liên quan.
- Báo cáo quá trình thực hiện cưỡng chế cho Đảng ủy, HĐND xã.
- Họp triển khai phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, công chức chuyên môn:
+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tham mưu kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý liên
quan đến việc cưỡng chế; chuẩn bị các loại văn bản, biên bản phục vụ công tác cưỡng
chế (Nếu hộ ông Nguyễn Đình Sự không chấp hành).
+ Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: Tham mưu
lập biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; kiểm tra thực
địa nắm bắt cụ thể các điều kiện, địa điểm bố trí người và nhân công tham gia cưỡng
chế; tham mưu tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác cưỡng chế.
+ Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu Ủy ban nhân dân xã lập dự trù chi
phí cưỡng chế; tạm ứng chi phí cưỡng chế theo quy định.
+ Công chức Văn hóa - Xã hội: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền cho nhân dân được
biết trước khi thực hiện cưỡng chế; ghi âm, ghi hình lại quá trình cưỡng chế để làm tư liệu.
+ Công an xã: Chủ động nắm bắt tình hình, có phương án, kế hoạch đảm bảo
trật tự, an toàn trong quá trình thi hành Quyết định cưỡng chế; đảm bảo an toàn cho

các lực lượng tham gia cưỡng chế; xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành
công vụ.
+ Ban chỉ huy quân sự xã: Phối hợp công an xã đảm bảo an ninh, trật tự trong
quá trình cưỡng chế.
+ Trạm y tế xã: bố trí cán bộ, nhân viên y tế, phương tiện, dụng cụ y tế để đảm
bảo kịp thời giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình cưỡng chế.
+ Giao Trưởng thôn An Thượng 2 mời 02 người làm chứng, chứng kiến.
* UB MTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các chi
hội thôn An Thượng 2 theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giải thích,
thuyết phục hộ gia đình chấp hành theo quy định pháp luật và giải thích những vấn đề
phát sinh cho công dân có liên quan khi có ý kiến.
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí cưỡng chế: (theo quy định tại Điều 39, Nghị định 166/2013/NĐ-CP).
- Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế.
- Thuê nhân nhân công cưỡng chế.
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Ông Nguyễn Đình Sự phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế. Nếu ông
Nguyễn Đình Sự không tự nguyện hoàn trả hoặc hoàn trả chưa đủ chi phí cưỡng chế
thì người có thầm quyền ra Quyết định cưỡng chế có thể ra Quyết đinh cưỡng chế
bằng các biện pháp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2, Điều 86 Luật xử lý vi
phạm hành chính.
- Chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và được hoàn trả
ngay sau khi thu được tiền của ông Nguyễn Đình Sự (theo quy định tại Điều 40, Nghị
định 166/2013/NĐ-CP).
Trên đây là Phương án tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Đình Sự, thôn An Thượng 2, xã
Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã;
- Trạm y tế xã;
- Chi bộ thôn An Thượng 2;
- Trưởng thôn An Thượng2;
- Ban CHQS xã;
- Công an xã;
- CBCC xã;
- Lưu: VP.

