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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa

quản lý hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 
13/4/2015; Nghị định 62/2019/NĐ–CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ, về việc sửa đổi 
một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ, quy định 
về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện về việc tăng 
cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện; Nghị quyết của Đảng ủy xã 
Ứng Hòe về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra thực tế và ý kiến phản ảnh của nhân dân. Trong thời gian qua đã có 
một số hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 03, không sử dụng vào trồng 
lúa hàng năm mà sử dụng vào mục đích khác, tự ý lấy đất ruộng về lấp ao, trồng rau, 
trồng cây cảnh làm biến dạng đất, ảnh hưởng việc sản xuất canh tác của hộ gia đình; 
ảnh hưởng chung đến công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa của địa phương hiện 
nay.

Để làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật đất đai, 
đảm bảo diện tích canh tác và an ninh lương thực hàng năm. 

 UBND xã thông báo để nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
I. Đối với đất trồng lúa:
1. UBND xã yêu cầu cá nhân, các hộ gia đình thực hiện nghiêm Luật đất đai 2013 

và Nghị định số 35/2015/ NĐ-CP, ngày 13/4/2015, Nghị định 62/2019/NĐ–CP, ngày 
11/7/2019 của chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

2. Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao đất. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất 
trồng lúa có hiệu quả, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa, biến dạng 
đất trồng lúa.

3. Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản 
xuất; cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất trồng lúa, bảo vệ môi trường sinh thái.

4. UBND xã nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tự ý chuyển nhượng để 
đào ao, lập vườn, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi 
nông nghiệp, lấy đất ruộng hoặc làm thay đổi, biến dạng đất, làm hủy hoại đất sản xuất 



nông nghiệp.
Đối với các chủ máy xúc thực hiện hợp đồng đào thuê đất cho các tổ chức, cá nhân  

đào, đắp trên đất  trồng lúa, đất hợp đồng  chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là 
hành vi, vi phạm, UBND xã sẽ tiến hành  lập biên bản, đình chỉ hoạt động và tạm thu 
tang vật, phương tiện máy móc để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

II. Đối với việc quản lý hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.
Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, phải nêu cao ý thức, có trách nhiệm tự quản 

lý, bảo vệ và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng bờ lô, bờ thửa và hệ thống long máng 
khu vực ruộng của gia đình mình, không trồng cây rau màu trên bờ ruộng và bờ 
mương máng của tập thể, gây ách tắc giao thông và dòng chảy trong hệ thống mương, 
máng tưới tiêu. 

Trưởng, phó các thôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Phối kết hợp với Hội đồng 
quản trị HTX tiếp tục tu bổ bờ lô, giao thông thủy lợi, nạo vét kênh mương những chỗ 
còn lại chưa hoàn chỉnh, để việc chỉnh trang đồng ruộng hoàn chỉnh hơn, đáp ứng nhu 
cầu đi lại và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp thuận lợi, đạt hiệu quả kinh tế 
cao, phối hợp với đội bảo vệ đồng ruộng, nhắc nhở và ngăn chặn, kịp thời các trường 
hợp đào, phá hoại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.

Yêu cầu những trường hợp làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng 
phải có biện pháp khắc phục kịp thời nếu làm thiệt hại các công trình, gây hậu quả 
nghiêm trọng sẽ phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

UBND xã giao cho lực lượng Công an xã; Hội đồng quản trị các HTX; Cán bộ 
chuyên môn; Trưởng, phó thôn có trách nhiệm phối hợp, thường xuyên kiểm tra, phát 
hiện, Lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm và 
yêu cầu cá nhân, tổ chức, hộ gia đình vi phạm phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Các 
trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành, gây hậu quả nghiêm trọng kịp thời  báo 
cáo với  các cơ quan chức năng, để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các ông, bà Trưởng, phó thôn làm tốt 
công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng 
đất trồng lúa và hệ thống giao thông, thủy lợi đồng ruộng trên địa bàn xã. 

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc tăng cường thực hiện công tác quản 
lý, sử dụng đất trồng lúa và hệ thống giao thông, thủy lợi đồng ruộng trên địa bàn xã. 
Đề nghị toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
Nơi nhận

- - Các HTX DVNN:
- - Đài truyền thanh xã;
- - Trưởng các thôn;
- - Lưu VP.
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Phó chủ tịch
Đỗ Mạnh Thắng
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