
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /STNMT-TTr
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của 
UBND tỉnh Quy định mức độ khôi phục tình 

trạng của đất trước khi vi phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương;
- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-
UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/102021, 
trong đó đã cụ thể hóa nhiều nội dung liên quan đến mức độ khôi phục tình 
trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, 
đơn vị trong việc chỉ đạo, giám sát, phối hợp việc buộc thực hiện các biện pháp 
khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, việc tuyên truyền, phổ 
biến các quy định về xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh, …   

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 
04/10/2021 có hiệu quả, thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường: 

1. Đề nghị các sở, ngành có liên quan thuộc tỉnh, Báo Hải Dương, Đài 
Phát thanh- Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, 
hướng dẫn trong việc thực hiện các biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu 
của đất trước khi vi phạm; bố trí thời lượng, tăng cường công tác tuyên truyền 
pháp luật về đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp 
khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về đất đai tại Quy định này để các tổ 
chức, cá nhân biết, góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa 
bàn tỉnh.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã:
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp buộc 

khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh theo 
đúng quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của 
UBND tỉnh;  yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã trên địa bàn 



nghiên cứu, tham mưu thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định.
- Chỉ đạo đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về đất đai, quy định tại Quy 
định này để các tổ chức, cá nhân biết. 

- Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin kịp thời về Sở 
Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn, hoặc tổng 
hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

3. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, yêu cầu:
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai tham 

mưu, hướng dẫn, xử lý kịp thời các vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng thực 
hiện các quy định buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 
quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND 
tỉnh đảm bảo thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải toàn văn văn bản này và Quyết 
định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 trên Trang thông tin điện tử của 
Sở để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện trong việc tra 
cứu thông tin./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-14T13:53:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Học<tranvanhoc.tnmt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-14T13:53:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Học<tranvanhoc.tnmt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-14T13:54:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Học<tranvanhoc.tnmt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




