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Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết 

định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa 

bàn tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, cá nhân người có thẩm quyền chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh 

chấp đất đai có hiệu lực pháp luật. 

2. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực 

pháp luật (gọi tắt là các bên tranh chấp đất đai). 

Điều 3. Nguyên tắc cưỡng chế 

1. Mọi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa 

giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đều phải được nghiêm túc thi 

hành. Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm 

trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật. 

2. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, 

quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật của 

người có thẩm quyền ban hành và đã có hiệu lực thi hành. 

3. Trước khi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phải thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và thuyết phục các bên tranh chấp liên quan 

tự nguyện chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công 

nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật. 
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4. Tôn trọng sự thỏa thuận, tự nguyện thi hành của các bên tranh chấp đất 

đai trong suốt quá trình thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết 

định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật. 

5. Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành 

chính. Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng 

ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; trong thời 

gian 15 ngày trước và sau tết nguyên đán; các ngày truyền thống đối với các đối 

tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế và các trường hợp đặc biệt khác 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong 

tục, tập quán tại địa phương. 

Điều 4. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công 

nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật 

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật, gồm: 

1. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn pháp luật quy định mà 

các bên tranh chấp không khiếu nại hoặc không khởi kiện vụ án hành chính tại 

Tòa án. 

2. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai bị khởi kiện đến Tòa án nhân 

dân nhưng sau đó cơ quan Tòa án trả lại đơn khởi kiện hoặc có quyết định đình 

chỉ vụ án. 

3. Quyết định công nhận hòa giải thành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có hiệu lực pháp luật. 

Điều 5. Điều kiện thực hiện cưỡng chế 

Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật mà các bên hoặc một trong các 

bên tranh chấp không chấp hành quyết định và đã được Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất tranh chấp đã vận động, 

thuyết phục mà không chấp hành; 

2. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai đã được niêm yết 

công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất tranh chấp; 

3. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực thi hành; 

4. Người bị cưỡng chế đã nhận được Quyết định cưỡng chế. 
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Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế 

hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập 

biên bản. 

Điều 6. Thời hạn cưỡng chế 

Thời hạn cưỡng chế không quá 30 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận 

được quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày lập biên bản về việc người bị cưỡng 

chế không nhận quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày tổ chức thực hiện hoàn 

thành các thủ tục quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy định này. 

Điều 7. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định 

cưỡng chế và tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực pháp luật đối 

với đất tranh chấp trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý. Trường hợp diện tích 

đất tranh chấp thuộc địa bàn hai cấp huyện trở lên, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem 

xét chỉ định. 

 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ THI HÀNH  

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN HÒA GIẢI THÀNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

Điều 8. Xác minh điều kiện bảo đảm thi hành quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật 

1. Sau khi nhận được đơn yêu cầu thi hành quyết định của một trong các 

bên tranh chấp đất đai, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có văn bản giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất tranh chấp tiến hành xác minh các điều kiện bảo đảm 

cưỡng chế thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Cơ quan được giao xác minh các điều kiện bảo đảm thi hành quyết định 

cưỡng chế có trách nhiệm: 

a) Rà soát các điều kiện thực hiện cưỡng chế quy định tại các khoản 2 và 

khoản 3 Điều 5 Quy định này. Nếu điều kiện nào chưa đảm bảo thì phải báo cáo 

người có thẩm quyền để thực hiện. 

b) Thu thập thông tin về người phải chấp hành, bao gồm các thông tin về: 

nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú, mục đích và những thông tin khác có 

liên quan. 

c) Khảo sát hiện trạng diện tích đất thuộc đối tượng cưỡng chế nhằm xác 

định rõ tình trạng của đất chuẩn bị cưỡng chế. Trường hợp trên đất cưỡng chế có 

tài sản, công trình xây dựng, vật kiến trúc khác thì phải xác định rõ số lượng, 

loại công trình, thời điểm hình thành. 
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d) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản giao 

nhiệm vụ xác minh tại khoản 1 Điều này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường cấp huyện phải có báo cáo bằng văn bản, tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cùng cấp ban hành quyết định cưỡng chế và thành lập Ban thực hiện 

cưỡng chế. 

Điều 9. Ban hành Quyết định cưỡng chế 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế 

thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

kèm theo hồ sơ, nếu không đủ hồ sơ hợp lệ và điều kiện thì ban hành thông báo 

và nêu rõ lý do. 

2. Quyết định cưỡng chế bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

a) Căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế. 

b) Họ, tên, địa chỉ của người bị cưỡng chế. 

c) Nội dung cưỡng chế (trong đó, phải ghi cụ thể thông tin về thửa đất 

thực hiện cưỡng chế). 

d) Lý do và phương pháp cưỡng chế. 

đ) Thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế. 

e) Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế (trong đó phải ghi 

rõ người chủ trì thực hiện cưỡng chế). 

g) Kinh phí để thực hiện việc cưỡng chế. 

Điều 10. Gửi, công khai quyết định cưỡng chế 

1. Ngay sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi quyết định cưỡng 

chế cho các bên tranh chấp; người ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai, quyết định công nhận hòa giải thành; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ cưỡng chế; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất tranh chấp và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

2. Quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp cho người bị cưỡng chế hoặc 

người thân trong gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải được lập 

biên bản giao, nhận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người nhận và ký xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. 

a) Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà người bị cưỡng chế cố 

tình không nhận thì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp lập biên bản 

về việc không nhận quyết định và được coi là quyết định đã được giao. 

b) Trường hợp không thể giao trực tiếp thì gửi qua bưu điện bằng hình 

thức bảo đảm. Sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được 

gửi qua đường bưu điện đến lần thứ hai mà bị trả lại do người bị cưỡng chế cố 
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tình không nhận; quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất tranh chấp hoặc có căn cứ cho rằng người bị cưỡng chế 

trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được 

giao, nhận. 

3. Thời gian giao hoặc gửi quyết định cưỡng chế quy định tại khoản 2 

Điều này là không quá 15 ngày kể từ ngày quyết định cưỡng chế được ban hành. 

Điều 11. Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực 

hiện cưỡng chế, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế, gồm:  

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban; 

b) Thành viên đại diện cho các cơ quan cấp huyện gồm: thanh tra, tư pháp, 

tài nguyên và môi trường, xây dựng; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.  

2. Tùy theo tính chất của từng vụ việc, ngoài các thành phần tại khoản 1 

Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ sung thành viên 

Ban thực hiện cưỡng chế cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 12. Tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế 

Thời hạn tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế là 15 (mười lăm) ngày, 

kể từ ngày quyết định cưỡng chế được ban hành; trường hợp quyết định cưỡng 

chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 (mười lăm) ngày thì thực hiện theo 

thời hạn đó. 

Điều 13. Thỏa thuận của các bên tranh chấp đất đai sau khi có quyết 

định cưỡng chế 

1. Sau khi có quyết định cưỡng chế, nếu các bên tranh chấp đất đai có 

thỏa thuận về đất tranh chấp khác với kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà nội dung thỏa thuận đó không vi phạm 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội và thực hiện được trong thực tế thì thi hành 

theo kết quả thỏa thuận đó. 

 Việc thỏa thuận của các bên tham gia tranh chấp phải được lập thành văn 

bản nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, có chữ ký của tất cả các bên 

tranh chấp và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. 

2. Người bị cưỡng chế có trách nhiệm sao gửi văn bản thỏa thuận đã được 

Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này về cơ quan 

đã ban hành quyết định cưỡng chế để xem xét, quyết định đình chỉ cưỡng chế. 

Trường hợp nội dung thỏa thuận mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng 

đất, chủ sử dụng đất thì phải gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm 

quyền để giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013. 

Điều 14. Lập kế hoạch cưỡng chế 

1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành 

quyết định cưỡng chế quy định tại Điều 12 Quy định này, Ban thực hiện cưỡng chế 

có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kế hoạch cưỡng chế; 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt trong thời hạn không quá 

02 (hai) ngày kể từ khi nhận được Tờ trình của Ban thực hiện cưỡng chế. 

2. Kế hoạch cưỡng chế bao gồm các nội dung: Căn cứ pháp lý; mục đích, 

yêu cầu; nội dung thực hiện cưỡng chế; thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế; 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; các điều kiện đảm bảo thực hiện 

cưỡng chế; dự kiến tình huống có thể phát sinh, phương án ứng phó; phương án 

bố trí chỗ ở cho người bị di chuyển chỗ ở nhưng không có chỗ ở nào khác (nếu 

có); kinh phí cưỡng chế và những nội dung khác có liên quan. 

Điều 15. Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế 

Trước khi thực hiện cưỡng chế ít nhất 03 (ba) ngày làm việc, Ban thực 

hiện cưỡng chế phối hợp với các cơ quan liên quan vận động, thuyết phục, đối 

thoại với người bị cưỡng chế (nếu cần thiết). 

1. Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định có hiệu lực pháp 

luật thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận việc chấp hành; việc thực 

hiện các nội dung trong quyết định có hiệu lực pháp luật được thực hiện ngay 

sau khi lập biên bản dưới sự giám sát của Ban thực hiện cưỡng chế. 

Trên cơ sở biên bản ghi nhận việc tự nguyện chấp hành quyết định có 

hiệu lực pháp luật và kết quả thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật của 

người bị cưỡng chế, người ra quyết định cưỡng chế đình chỉ việc thực hiện 

quyết định cưỡng chế. 

2. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định có hiệu lực 

pháp luật hoặc cố tình vắng mặt thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản vận 

động không thành để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 

Điều 16. Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế 

1. Trước khi bắt đầu việc cưỡng chế, người chủ trì cưỡng chế đọc, công 

bố công khai nội dung quyết định cưỡng chế, biện pháp cưỡng chế, thời hạn 

thực hiện việc cưỡng chế; nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người bị cưỡng chế, 

người thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

2. Ban cưỡng chế buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan 

ra khỏi khu đất cưỡng chế. 

a) Trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế bàn 

giao đất mà trên đất đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì Ban thực 

hiện cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng 

chế tự chuyển tài sản ra khỏi khu vực đất phải cưỡng chế. Nếu cá nhân, tổ chức 

không tự nguyện thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế yêu cầu lực lượng 

cưỡng chế đưa tài sản ra khỏi khu vực đất đó. 

b) Trường hợp cá nhân, tổ chức từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng 

chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và 

thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại 

kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có đất cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để cá nhân, tổ chức có tài sản 
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nhận lại tài sản. Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu các chi phí vận chuyển, 

trông giữ, bảo quản tài sản. 

c) Trường hợp tài sản trên đất phải cưỡng chế là gia súc, gia cầm, vật nuôi 

khác làm phát sinh chi phí trông giữ, chăm sóc lớn hoặc tài sản để lâu có thể hư 

hỏng, giảm giá trị và đã quá hạn ghi trong thông báo (văn bản) mà tổ chức, cá 

nhân không đến nhận lại tài sản thì người ra quyết định cưỡng chế thông báo 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, các phương tiện 

thông tin truyền thông khác. Nếu đã hết hạn thông báo mà tổ chức, cá nhân vẫn 

không đến nhận lại tài sản thì cơ quan có thẩm quyền được phép xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

3. Trong trường hợp đặc biệt, người bị cưỡng chế vắng mặt vì lý do khách 

quan (ốm đau, trở ngại khách quan như do điều kiện thiên tai, dịch họa, sự cố 

bất ngờ) hoặc khi có căn cứ xác định việc thi hành quyết định cưỡng chế làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người thì người ban hành quyết định cưỡng chế quyết định 

tạm hoãn thi hành quyết định cưỡng chế cho đến khi không còn lý do khách 

quan; nếu vẫn thi hành quyết định cưỡng chế thì phải được sự đồng ý bằng văn 

bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 17. Bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế 

1. Người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn 

trong quá trình cưỡng chế. Trường hợp có yêu cầu lực lượng Công an nhân dân 

tham gia bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành cưỡng chế thì phải gửi 

văn bản yêu cầu đến cơ quan Công an cùng cấp trước 05 ngày để bố trí lực lượng. 

2. Lực lượng Công an khi tham gia cưỡng chế có trách nhiệm ngăn chặn 

các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, bảo đảm trật tự, an toàn 

trong quá trình cưỡng chế. 

Điều 18. Biên bản thi hành quyết định cưỡng chế 

1. Việc thi hành quyết định cưỡng chế phải được lập biên bản và giao cho 

người bị cưỡng chế một bản. Nội dung biên bản ghi rõ: thời gian, địa điểm, cơ 

quan chủ trì thi hành cưỡng chế; người bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa 

phương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 

hội và người chứng kiến; các biện pháp thi hành; kết quả thi hành; thống kê số 

lượng, chủng loại, mức độ thiệt hại của tài sản trên đất bị cưỡng chế (nếu có). 

2. Người bị cưỡng chế, đại diện cơ quan chủ trì thi hành quyết định cưỡng 

chế, đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người chứng kiến (nếu có) ký vào biên 

bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản 

thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. 

Điều 19. Hoàn thành cưỡng chế 

1. Ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế giao 

nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và môi trường, phối hợp với Ủy ban nhân dân 
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cấp xã nơi có đất cưỡng chế và tổ chức, cá nhân có liên quan lập biên bản bàn 

giao đất ngoài thực địa cho người được công nhận quyền sử dụng đất. 

2. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc cưỡng chế thi hành 

quyết định có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có 

báo cáo bằng văn bản về kết quả cưỡng chế cho Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi các 

cơ quan có liên quan. 

 

Chương III 

CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ 

Điều 20. Chi phí tổ chức cưỡng chế 

1. Chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát 

sinh trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở từng 

thời điểm. 

2. Chi phí cưỡng chế bao gồm: 

a) Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế. 

b) Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản. 

c) Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên. 

d) Chi phí thực tế khác (nếu có). 

Điều 21. Tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế 

Chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách cấp huyện và được hoàn trả 

ngay sau khi thu được tiền của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế. Việc tạm ứng và 

hoàn trả tạm ứng ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 

Điều 22. Thanh toán chi phí cưỡng chế 

Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động 

cưỡng chế. Nếu cá nhân, tổ chức không tự nguyện hoàn trả hoặc hoàn trả chưa 

đủ chi phí cưỡng chế thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có thể ra 

quyết định cưỡng chế tài sản để bảo đảm hoàn trả lại chi phí cưỡng chế. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Trách nhiệm phối hợp thi hành quyết định có hiệu lực pháp 

luật của các sở, ban, ngành tỉnh 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan có trách nhiệm phối 

hợp và hỗ trợ theo đề nghị của người ra quyết định cưỡng chế. 

2. Cơ quan tham mưu ban hành quyết định có hiệu lực pháp luật có 

trách nhiệm: 
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a) Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định có hiệu lực pháp luật 

để phục vụ cho công tác thi hành quyết định khi có yêu cầu của người ra quyết 

định cưỡng chế. 

b) Cử cán bộ, công chức phối hợp tham gia khi có yêu cầu hợp lý của 

người ra quyết định cưỡng chế. 

3. Giám đốc Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách 

nhiệm triển khai trong ngành để phối hợp với cơ quan thi hành quyết định khi 

được yêu cầu; đảm bảo công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật diễn 

ra an toàn và trật tự, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền đối với những 

hành vi cản trở, chống đối trong quá trình tổ chức thi hành quyết định. 

Điều 24. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chỉ đạo tổ chức thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có 

hiệu lực, tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật 

khi người phải chấp hành không chấp hành. 

2. Tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến 

việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện 

cưỡng chế 

1. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xác minh 

điều kiện đảm bảo thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ 

quan, đơn vị liên quan gửi, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế; thông báo 

trên các phương tiện truyền thông tại địa phương (loa, đài) về việc cưỡng chế; 

phối hợp cơ quan liên quan bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ tìm nơi ở mới cho người bị 

cưỡng chế trong trường hợp phải di chuyển chỗ ở khi thực hiện cưỡng chế mà 

không còn chỗ ở nào khác và không tự tạo lập được chỗ ở mới. 

2. Chấp hành quyết định cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, phân công trách 

nhiệm của người ra quyết định cưỡng chế. 

3. Cử lực lượng tham gia công tác cưỡng chế; phối hợp di chuyển người 

và tài sản (nếu có) ra khỏi nơi cưỡng chế; bảo quản và lập biên bản lưu giữ tài 

sản của người bị cưỡng chế trong trường hợp được Ban thực hiện cưỡng chế 

giao theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

4. Các trách nhiệm khác khi được giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Trách nhiệm của người bị cưỡng chế 

1. Tuân thủ và thực hiện nghiêm quyết định cưỡng chế, yêu cầu của cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

2. Hoàn trả lại toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế và chi phí bảo quản tài 

sản (nếu có). 
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Điều 27. Quy định chuyển tiếp 

Các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa 

giải thành tranh chấp đất đai ban hành trước ngày quy định này có hiệu lực mà 

chưa tổ chức thực hiện xong thì thực hiện theo quy định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề gì 

mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên 

và Môi trường để nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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