
  

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 

Số 14-CT/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý   

về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh  

---------------- 

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách pháp luật 

về đất đai, quy hoạch và xây dựng được triển khai thực hiện kịp thời. Nguồn 

lực tài nguyên đất đai được quản lý tương đối chặt chẽ; quản lý quy hoạch, 

quản lý xây dựng cơ bản bám sát định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Tuy nhiên, công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Quy hoạch thiếu ổn định, tính khả thi của 

các đồ án quy hoạch chưa cao; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng chưa được tuân thủ nghiêm. Tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng, 

đất công trình thủy lợi, mặt nước do nhà nước quản lý còn xảy ra; xây dựng 

không phép, trái phép diễn ra khá phổ biến, nhất là tại các khu vực đô thị 

nhưng chậm được phát hiện xử lý,...Những hạn chế nêu trên đã để lại những 

hậu quả xấu, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản của xã hội, ảnh 

hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của một số cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương đối với lĩnh 

vực đất đai, quy hoạch, xây dựng còn thiếu tính chủ động, chưa quyết liệt xử lý 

những vi phạm. Người đứng đầu, cán bộ, công chức một số cơ quan chuyên 

môn và chính quyền địa phương chưa phát huy vai trò trách nhiệm, còn buông 

lỏng quản lý; một số lãnh đạo sở, ngành chức năng của tỉnh chậm trễ trong 

công tác tham mưu, chấn chỉnh; việc nắm tình hình, bảo đảm trật tự xây dựng, 

an toàn xã hội chưa có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các ngành chức 

năng của tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát của 

các cấp ủy đảng chưa được thường xuyên, chưa phát hiện hạn chế, yếu kém 

đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Một bộ phận cán bộ công chức làm 

công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng thể hiện sự yếu kém về chuyên 

môn và vi phạm đạo đức công vụ, thậm chí có những biểu hiện câu kết, tiếp 
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tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất, quy hoạch và 

xây dựng. 

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên; nâng cao hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây 

dựng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban 

cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

và địa phương, cấp phó của người đứng đầu phụ trách quản lý đất đai, xây 

dựng phải chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng tại đơn vị, địa phương mình. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất 

đai, quy hoạch và xây dựng phải được phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời, cương quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị, địa phương nào 

để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, quy hoạch và xây dựng hoặc buông 

lỏng trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện công vụ, chậm phát hiện hoặc không 

cương quyết xử lý sau khi phát hiện thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trong 

toàn tỉnh phải gương mẫu chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây 

dựng. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, 

vị trí công tác hoặc để người thân của mình tiếp tay, bao che cho các hành vi vi 

phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng.  

 3. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:  

- Theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời thực hiện các 

biện pháp quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn đúng quy 

định pháp luật. 

- Tổ chức đo đạc, cắm mốc, lập lại bản đồ địa chính của một số địa 

phương có sai sót; khắc phục việc chồng lấn ranh giới đất rừng, các hồ thủy lợi 

với đất dân đang sử dụng; xử lý quyết liệt đối với các trường hợp lấn chiếm, 

xây dựng trái phép ven công trình thủy lợi, ven sông (suối), lòng hồ, sông 

(suối), mặt nước biển và đất rừng do nhà nước quản lý.  

- Thực hiện số hóa và thiết lập phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai và 

quy hoạch trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý và công bố công 

khai, cung cấp thông tin cho người dân có nhu cầu tra cứu, truy cập. Thời gian 

thực hiện hoàn thành trong năm 2021 để quý II năm 2022 công bố. 

- Rà soát toàn bộ các quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch đô 

thị, để trong quý III năm 2021 kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh. 
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- Đôn đốc hoàn thành đúng thời hạn các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 

theo các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành ủy. 

- Rà soát lại bộ thủ tục hành chính về đất đai, quy hoạch, xây dựng để rút 

ngắn thời gian giải quyết cho các tổ chức và cá nhân trong tháng 6 năm 2021. 

- Triển khai hệ thống đường dây nóng ở các huyện, thị xã, thành phố 

ngay trong tháng 4 năm 2021 để ghi nhận và xử lý kịp thời những ý kiến phán 

ánh của người dân. 

- Tập trung nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng. Phải bảo đảm các kết luận thanh tra, 

kiểm tra có kế hoạch khắc phục và kết thúc đúng hạn.  

- Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng theo quy 

định. Rà soát, chấn chỉnh đội ngũ nhân sự làm công tác quản lý đất đai, quy 

hoạch và xây dựng. 

4. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo rà soát, 

nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, có biện pháp quyết liệt ngăn chặn ngay từ 

đầu các đối tượng vi phạm phát luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng hoặc báo 

cáo cấp thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền. Lập chuyên án đấu tranh, triệt phá 

các băng nhóm tội phạm bảo kê cho các hoạt động xây dựng, san lấp đất đai 

không phép, trái phép; điều tra phát hiện và làm rõ những cán bộ, công chức 

thoái hóa, biến chất, câu kết tiếp tay cho vi phạm để xử lý; có phương án bảo 

vệ an toàn cán bộ, công chức thực hiện công vụ.  

5. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự 

thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn; 

kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình trong công tác quản 

lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai thực 

hiện trong tháng 5 năm 2021. 

6. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh 

đưa nội dung của Chỉ thị vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; tổ chức giám sát theo từng nhóm chuyên đề trong chương trình giám sát 

năm 2021 và những năm tiếp theo. Báo cáo kế hoạch giám sát về Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 
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7. Căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán 

sự đảng, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng chương 

trình, kế hoạch cụ thể trong tháng 5 năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện; tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả trong các cuộc họp giao ban 

định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi báo cáo về Thường trực 

Tỉnh ủy. 

8. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các chi, đảng bộ 

cơ sở gắn nội dung Chỉ thị với thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và sinh hoạt định kỳ hàng tháng của 

chi bộ cơ sở. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2021.  

9. Song song với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất 

đai, quy hoạch, xây dựng, các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục 

hành chính về đất đai, cấp phép xây dựng, tạo điều kiện hơn nữa cho người 

dân và doanh nghiệp.  

10. Giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát 

năm 2021, nếu tiếp nhận đơn thư hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong 

quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng thì tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và 

đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo quy định.  

11. Giao các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ 

thị này vào nội dung giao ban cấp ủy định kỳ hàng quý. 

12. Phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này; tổ chức đánh giá 

kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Hội nghị giao ban 

công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy hàng tháng. Bí thư huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này trong chương trình 

họp của các cấp ủy định kỳ./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương, 

- VP Trung ương Đảng, 

- UBKT và các ban Trung ương, 

- Các đảng đoàn, BCS đảng,  

- Các đảng bộ trực thuộc TU, 

- UBKT và các ban của Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Ủy viên BCH.ĐB tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Phạm Viết Thanh 
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Kính gửi các đồng chí 

Do lỗi kỹ thuật trong khâu đánh máy Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 16/4/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Văn phòng Tỉnh ủy kính đề nghị các 

đồng chí sử dụng Chỉ thị này thay cho Chỉ thị đã gửi (hủy giúp Chỉ thị 14-CT/TU, 

ngày 16/4/2021 đã đóng dấu mật). Văn phòng Tỉnh ủy gửi lại các đồng chí Chỉ thị 

số 14-CT/TU mới này không mật. Cảm ơn các đồng chí./. 
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