
 
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:347 /SNN-TS             
 

           Hà Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2019 
V/v đăng tải dự thảo Quy định trách 

nhiệm các cấp, các ngành trong chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên 

Công thông tin điện tử tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam 
 

Thực hiện Công văn số 931/UBND-NN&TNMT ngày 09/4/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 01 tháng 4 năm 

2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng 

lúa giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Sở Nông nghiệp & PTNT 

được giao chủ trì, soạn dự thảo Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về 

quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Sau khi xây dựng nội dung dự thảo Quy định, xin ý kiến các Sở, ngành, địa 

phương tại văn bản số 236/SNN-TS ngày 16/4/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã 

tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Quy định theo ý kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị. 

Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (Điều 

129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), Sở Nông nghiệp & 

PTNT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đăng tải dự thảo Quy 

định (dự thảo Quy định kèm theo) lên cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp tục xin ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Nông nghiệp & 

PTNT Hà Nam , địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Phủ Lý - Email: phamanhtuan.nn@hanam.gov.vn – điện thoại: 0226 3854 240  để 

tiếp thu, chỉnh sửa trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) ; 

- Sở Tư pháp (để phối hợp) ; 

- Lưu: VT, TS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

mailto:phamanhtuan.nn@hanam.gov.vn
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về 

quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây  

trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

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

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 08/5/2018 của Chính phủ về việc điều 

chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX; Nghị 

quyết 05- NQ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp 

hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2035; 

Căn cứ Kết luận số 114-KL/TU ngày 01 tháng 04 năm 2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025; 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

Số:     /2019/QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày      tháng      năm 2019 

DỰ THẢO 

LẦN 2 
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số  

/TTr-SNN ngày       tháng      năm 2019 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của 

các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm của các 

cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban 

hành, những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, Tư pháp; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Báo Hà Nam; 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- Công thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đông 



 
 

 

QUY ĐỊNH 

Trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai,  

giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên  

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam  
( Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2019/QĐ-UBNĐ  ngày      tháng 

năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam) 
 

   

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy định này quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất 

đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng 

cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất 

trồng lúa (sau đây gọi là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa) trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

b) Những nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo 

quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố (sau đây viết tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Uỷ ban nhân dân cấp xã), các cơ quan, đơn 

vị và tổ chức, cá nhân có liên quan về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Công tác quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Mọi vi phạm phải được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, tố giác hành 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày      tháng      năm 2019 
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vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm về quản lý đất đai, giải quyết các 

thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mà không thực hiện hết 

trách nhiệm được giao, để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập số điện thoại (đường dây nóng), số 

FAX, hộp thư điện tử của cơ quan, công bố công khai để tiếp nhận ý kiến phản ánh 

của tổ chức, cá nhân về các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, giải 

quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn.  

2. Đối với vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền giải quyết, cơ quan tiếp nhận 

thông tin phải báo cáo cơ quan cấp trên kịp thời để tổ chức lực lượng kiểm tra, xác 

minh, làm rõ chứng cứ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và công chức địa chính cấp xã 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp 

xã; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b) Hướng dẫn, tiếp nhận Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người 

sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, theo mẫu 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trường hợp Đơn đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp xã, trong thời gian ba (03) ngày làm 

việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào 

Đơn đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại Đơn cho người sử dụng đất. 

Trường hợp Đơn đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký cho hợp lệ. 



 
 

Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả 

lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do, theo mẫu hướng dẫn của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . 

c) Hàng năm, hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý, báo cáo tình hình 

quản lý đất đai, xử lý vi phạm về đất đai, tình hình sản xuất, xử lý vi phạm về giải 

quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn 

với Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm 

về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã phụ trách địa bàn; phân 

công thêm nhiệm vụ cho công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 

(đối với phường, thị trấn) hoặc Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường (đối với xã) (sau đây viết tắt là Công chức địa chính cấp xã) về quản lý 

đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

trên địa bàn. 

b) Đưa nội dung đánh giá công tác quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục 

trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vào chương trình họp giao ban 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã; chấn chỉnh, kiểm 

điểm đối với cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

c) Lập hồ sơ, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo thẩm quyền. Trường hợp vi 

phạm vượt thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xử lý theo quy định. 

d) Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý vi phạm hành chính 

của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ngay sau khi các văn bản có hiệu lực 

pháp luật. 

đ) Trường hợp để xảy ra vi phạm trên địa bàn mà không phát hiện, không xử 

lý hoặc xử lý không kịp thời thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm điểm 

làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Công chức địa chính cấp xã: 

Ngoài nhiệm vụ của Công chức địa chính cấp xã theo quy định tại Điều 6 

Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ và các văn bản 



 
 

pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đất đai; Công chức địa chính cấp xã được phân 

công thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục, phát hiện, ngăn 

chặn các vi phạm trong chuyển đổi cơ cấu, cây trồng trên đất lúa như sau: 

a) Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với Trưởng thôn, cán bộ, công chức cấp 

xã phụ trách địa bàn phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm. 

b) Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản 

lý của mình thì tiến hành ngay lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

(trừ trường hợp không phải lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Điều 56 

Luật Xử lý vi phạm hành chính). Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính theo 

quy định tại Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, khẩn trương xác 

minh làm rõ hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc cá nhân và báo cáo cấp 

có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

c) Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về hình thức xử lý, biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cấp huyện 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện, thành phố; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết 

các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của 

pháp luật. 

b) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc thanh tra, 

kiểm tra, điều tra xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết thủ tục trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

c) Hằng năm, hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình quản lý đất đai, xử lý vi phạm về đất đai (qua Sở Tài nguyên 

và Môi trường), về tình hình sản xuất, xử lý vi phạm về giải quyết các thủ tục trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương (qua Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm 



 
 

về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

a) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý đất đai, giải quyết 

các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

b) Kịp thời chỉ đạo tổ chức lực lượng ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi 

phạm khi nhận được báo cáo của cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT) đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý không hoàn thành trách 

nhiệm theo Quy định này. 

d) Trường hợp phát hiện vi phạm mà không kịp thời ngăn chặn, để vi phạm 

kéo dài, phức tạp gây búc xúc trong nhân dân thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong việc 

phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng của huyện, thành phố thường 

xuyên kiểm tra tại địa bàn cấp xã, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vi phạm. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức địa 

chính cấp xã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm, 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

c) Kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý 

nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm của tổ chức, 

cá nhân về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên 

địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu 

tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về đất đai trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

d) Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện vi phạm hoặc khi 

nhận được thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai trong chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn mà không kịp thời báo cáo, đề xuất giải 



 
 

quyết vi phạm thì phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và xử lý theo quy định của pháp luật về công chức. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ 

trong việc phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về giải quyết các thủ tục trong chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng 

của huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra tại địa bàn cấp xã, phát hiện ngăn 

chặn kịp thời các vi phạm. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, triển 

khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; tham mưu, 

đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của 

cấp huyện; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin kịp thời, đề xuất biện pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp xã trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

c) Kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý 

nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm của tổ chức, 

cá nhân về giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham 

mưu tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, xử lý các vi phạm về giải quyết các thủ 

tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

d) Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi phát hiện vi phạm 

hoặc nhận được thông tin phản ánh vi phạm của tổ chức, cá nhân về giải quyết các 

thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn mà không 

kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết vi phạm thì phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và xử lý theo quy định của pháp luật về 

công chức. 

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH 

Điều 6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hiện, 

xử lý các vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa. 



 
 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ, cung cấp thông tin và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp 

huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm được giao về quản lý đất đai trong chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên 

quan kịp thời xử lý vi phạm khi nhận được báo cáo, đề nghị phối hợp của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện hoặc các cơ quan của tỉnh. 

4. Thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và tổ chức các cuộc kiểm 

tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa; đặc biệt là việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với các 

cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong quản lý nhà nước về đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa; giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

5. Hằng năm, hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về đất đai trong chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 

Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý 

Nhà nước về sản xuất nông nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá 

kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Kịp thời đề xuất các giải 

pháp, biện pháp quản lý sản xuất phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ, cung cấp thông tin và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp 

huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm được giao về quản lý sản xuất nông nghiệp, 

giải quyết thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy 

định của pháp luật và Quy định này. 

3. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thực hiện việc thanh 

tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý sản xuất nông nghiệp, giải 

quyết thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 



 
 

4. Hằng năm, hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý, tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sản xuất, xử lý các vi phạm về giải quyết các thủ 

tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 

Điều 8. Công an tỉnh 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; phối hợp xử lí vi phạm có liên quan. 

2. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện tăng cường phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên 

quan, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về 

quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Sở Thông tin Truyền thông 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đối 

với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tuyên 

truyền; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam các quy định của 

pháp luật về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 

Điều 10. Các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Theo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các 

Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 

đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, quy định 

pháp luật của ngành, lĩnh vực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Chế độ báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện trách 

nhiệm được giao về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa tại địa phương với Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

thực hiện trách nhiệm được giao về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Quy định này; thực hiện báo 

cáo đột xuất với cơ quan có thẩm quyền (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh) theo yêu cầu công tác quản lý. 



 
 

Điều 12. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc , hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Quy định này. 

Điều 13. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị và 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này và thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao. 

Trong quá trình thực hiện, khi có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải 

quyết, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phải kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đông 
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