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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh về giải quyết tranh chấp ñất ñai và cưỡng
chế thi hành quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5615/TTrSTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2018, Công văn số 250/STNMT-TTr ngày 17 tháng 01 năm
2019 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 187/BC-STP ngày 26 tháng 10
năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về cưỡng chế thi hành quyết
ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai, quyết ñịnh công nhận hòa giải thành trên ñịa bàn
tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND ngày 22/4/2016
của UBND tỉnh:
1. Khoản 5 ðiều 3 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“5. Thời ñiểm bắt ñầu tiến hành cưỡng chế ñược thực hiện trong giờ hành chính;
Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ ñến 06 giờ sáng ngày hôm sau; Các
ngày nghỉ, ngày lễ theo quy ñịnh của pháp luật; Trong thời gian 15 ngày trước và sau tết
nguyên ñán; Các ngày truyền thống ñối với các ñối tượng chính sách nếu họ là người bị
cưỡng chế và các trường hợp ñặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến an ninh, chính
trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại ñịa phương”.
2. ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai ñã có hiệu lực thi hành mà các bên hoặc
một trong các bên tranh chấp không chấp hành quyết ñịnh và ñã ñược Ủy ban nhân dân cấp
xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có ñất tranh chấp ñã vận ñộng, thuyết
phục mà không chấp hành;
2. Quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai ñã ñược
niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân
cư nơi có ñất tranh chấp;

