
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CẨM ĐOÀI

Số : 18 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Cẩm Đoài, ngày 23 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 

09 hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thu hồi nằm trong phạm vi 
thực hiện dự án : Xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng (giai đoạn 2) xã 

Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 và Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 

Hải Dương về Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 
14/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương “ Quy định về 
bồi thương, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và Quyết định số 
4047/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ủy quyền thu hồi đất theo quy định tại 
khoản 3, Điều 66 Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ các Quyết định số : (Từ 691 đến 701) ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND 
huyện Cẩm Giàng về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ gia đình, cá nhân đang sử 
dụng đất nông nghiệp nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng dự án xây dựng : Khu 
công nghiệp Đại an mở rộng (giai đoạn 2) xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện 
Cẩm Giàng về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất nông nghiệp nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng dự án xây dựng : 
Khu công nghiệp Đại an mở rộng (giai đoạn 2) xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; 

Căn cứ Quyết định số : 800/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND 
huyện Cẩm Giàng về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất  đối với 11 
hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án : Xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng 
(giai đoạn 2), xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; 
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Căn cứ Quyết định số : 801/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Giàng về việc trưng dụng cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động 
tham gia lực lượng cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án : Xây dựng Khu công 
nghiệp Đại An mở rộng (giai đoạn 2), xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; 

Căn cứ kết quả tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền đền bù, hỗ trợ bàn giao 
đất thuộc dự án (Đến hết ngày 21/3/2023 có thêm 02 trong số 11 hộ diện cưỡng chế 
(đợt 1) đã nhận tiền là : Vũ Văn Luyến (Lan); Nguyễn Văn Thoan).

UBND xã Cẩm Đoài xây dựng Kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (đợt 
1) đối với 09 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp nằm trong ranh giới giải 
phóng mặt bằng dự án xây dựng : Khu công nghiệp Đại an mở rộng (giai đoạn 2) xã 
Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với 9 hộ này để 

thực hiện dự án xây dựng : Khu công nghiệp Đại an mở rộng (giai đoạn 2) xã Cẩm 
Đoài, huyện Cẩm Giàng.

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục kiểm đếm theo quy định; đồng thời giữ 
nghiêm kỷ cương và đảm bảo sự công bằng trong việc giải phóng mặt bằng.

2. Yêu cầu: 
- Việc tổ chức thực hiện Quyết định trên phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và 

hiệu quả, đúng chế độ, chính sách và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Có biện pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể; đảm bảo an toàn tuyệt đối về 

người, thiết bị, máy móc đồng thời giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự công cộng, an 
toàn khu vực trong quá trình tổ chức thực hiện và giữ ổn định tình hình địa phương. 

- Đảm bảo khách quan, trung thực, số liệu chính xác trong quá trình thực hiện 
cưỡng chế thu hồi đất.

- Đảm bảo tiến độ chung trong việc thực hiện dự án;
- Các tập thể, cá nhân được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm theo sự chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng và UBND xã Cẩm Đoài. 
-Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tổ chức cưỡng chế.

II. Nội dung thực hiện:
Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất nông nghiệp giao theo Nghị Quyết 

03 cho 9 hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng (Có danh sách kèm theo), thuộc ranh 
giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu công nghiệp Đại An mở rộng (giai đoạn 
2), xã Cẩm Đoài. (đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ và được tuyên truyền vận động, thuyết phục nhưng hộ chưa nhận tiền 
đền bù, hỗ trợ và chưa bàn giao đất để thực hiện dự án).



3

3
III. Trình tự và thời gian tổ chức cưỡng chế :
1. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cưỡng chế thu hồi 

đất, giao Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tổ chức xây dựng các bước, trình tự để 
tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

2.Thời gian tổ chức cưỡng chế : Thực hiện từ ngày 27/3/2023 đến ngày 
31/3/2023 (Từ thứ hai đến thứ sáu).

IV. Lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế thực hiện thu hồi đất xã 
Cẩm Đoài gồm có:

STT Họ và tên Chức danh
1. Phạm Đình Quảng Bí thư Đảng ủy

2. Nguyễn Văn Kiền Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Vũ Văn Hạnh Phó bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBND xã

4. Phùng Ngọc Bắc Phó chủ tịch HĐND xã

5. Phạm Văn Tiến Phó chủ tịch UBND xã

6. Vũ Hữu Dưỡng Chủ tịch UBMTTQ xã

7. Nguyễn Xuân Thiềm Chỉ hủy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

8. Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Hội CCB xã

9. Cao Văn Thoa Tư pháp – Hộ tịch

10. Vũ Văn Tiến Lao động, Thương binh và Xã hội

11. Vũ Thị Ngọc Kế toán – Ngân sách

12. Cao Xuân Trường Văn hóa – Xã hội

13. Nguyễn Hữu Hải Địa chính – Xây dựng

14. Tống Thị Loan Chủ tịch Hội Phụ nữ

15. Nguyễn Xuân Tiền Chủ tịch Hội Nông dân

16. Vũ Văn Hưng Bí thư Đoàn thanh niên

17. Đoàn Văn Thăng Văn phòng Đảng ủy

18. Đỗ Văn Vững Văn phòng UBND xã

19. Phạm Đình Tần Trưởng công an xã

20. Vũ Vĩnh Hinh Trạm trưởng trạm y tế
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21. Vũ Thị Sen Nhân viên trạm y tế

22. Nguyễn Văn Vui BTCB, Trưởng thôn Ha Xá

23. Đào Ngọc Tráng Phó BTCB, phó thôn Ha Xá

24. Phạm Anh Tuấn Phó trưởng công an xã

25. Đoàn Kim Toản Công an xã

26. Phạm Văn Tú Công an xã

27. Vũ Trung Đức Công an xã

28. Vũ Đình Chuật Công an viên

29. Đoàn Văn Nghĩa Công an viên

30. Vũ Văn Trường Dân quân cơ động

* Tại Trụ sở UBND xã Cẩm Đoài gồm:
+ Đ/c Nguyễn Văn Kiền - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã;

* Đơn vị tư vấn lập trích lục thu hồi đất :
- Từ 06 cán bộ và nhân viên đo đạc, Công ty cổ phần Đại An cử thêm 20 người 

tham gia vào 3 tổ làm công tác hậu cần phục vụ cưỡng chế (Kéo dây, đóng cọc….)
* Phương tiện, thiết bị:
- 03 máy ghi hình (do đơn vị Đài phát thanh huyện chuẩn bị).
- 04 Loa tuyên truyền và đọc Quyết định cưỡng chế : giao cho đồng chí Cao 

Xuân Trường Cán bộ văn hóa xã chuẩn bị.
- Cọc tre, dây, sơn, búa, nước uống ... UBND xã giao Đ/c Vững chuẩn bị 

(HĐBTGPMB chi trả kinh phí), 
Cụ thể : ( Dây cuộn rài chắn 2 mặt 100 cuộn, cọc tre 200 cây, băng đỏ 150 

chiếc, sơn xịt màu đỏ 10 lọ).
-Người vận chuyển chở cọc, vật tư.. giao Đ/c Nguyễn Văn Vui thuê 01 người 

kéo xe vận chuyển.
- Phương tiện máy móc đo đạc đơn vị tư vấn trích lục bố trí.

V. Các bước tổ chức cưỡng chế, phân công nhiệm vụ
1. Bước 1:
- Ủy ban nhân dân xã Cẩm Đoài tổ chức bàn giao Quyết định về việc cưỡng chế 

thu hồi đất đến 09 hộ gia đình, cá nhân (có biên bản giao nhận) và niêm yết công khai 
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại Trụ sở UBND xã Cẩm Đoài và Nhà văn hóa thôn 
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Ha Xá, nơi có đất thu hồi (thời gian xong trước ngày 17/3/2023). Đồng chí CT UBND 
xã chỉ đạo thành lập các tổ thực hiện đến tận hộ gia đình giao Quyết định trên.

- Họp Đảng ủy, UBND xã, thôn và các ngành cùng toàn bộ lực lượng thực hiện 
cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (thời gian xong trước ngày 26/3/2023).

2. Bước 2: Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: Từ ngày 
15/3/2023 đến hết ngày 25/3/2023.

 UBND xã Cẩm Đoài bố trí lực lượng, phương tiện, chủ trì cùng Công an xã, 
Công an huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Hội đồng bồi thường GPMB 
huyện kiểm tra thực địa, nắm bắt cụ thể các điều kiện tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt 
buộc, địa điểm bố trí phương tiện và lực lượng ở xã để tổ chức thực hiện cưỡng chế 
kiểm đếm bắt buộc. 

UBND xã Cẩm Đoài cùng đơn vị tư vấn lập trích lục thu hồi đất, công ty côt 
phần Đại An : Chuẩn bị bản đồ cưỡng chế, máy móc, phương tiện (cọc tre, sơn, dây 
…) và cử cán bộ để tham gia cùng đơn vị tư vấn xác định cắm mốc giới ngoài thực địa 
đối với các thửa đất thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Cẩm Đoài cùng HĐBT GPMB huyện, các 
phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ 
gia đình, cá nhân phối hợp bàn giao đất.

3. Bước 3: Tổ chức thực hiện cưỡng chế: Bắt đầu từ 7h30’ngày 27 tháng 3 năm 
2023 (Từ thứ hai) cho đến khi nào xong thì thôi.

(Thời gian cụ thể nếu có điều chỉnh sẽ thông báo sau)

a. Địa điểm tổ chức: 
7h00 tất cả các thành phần có mặt tại UBND xã sau đó di chuyển ra khu vực 

cưỡng chế thu hồi đất của từng khu vực cánh đồng của lần lượt 9 hộ gia đình Ông(bà) 
trong danh sách cưỡng chế (Vị trí cụ thể được nêu trong phần trình tự cưỡng chế).

b. Công tác chuẩn bị:
- Chuẩn bị loa phát thanh để thực hiện nhiệm vụ.
 Chịu trách nhiệm thực hiện: Cán bộ Văn hóa (Đ/c Trường)
- Các lực lượng tham gia cưỡng chế kiểm đếm có mặt tại khu vực cưỡng chế để 

thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- Chủ tịch UBND xã Cẩm Đoài chỉ đạo thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi 

đất, yêu cầu các lực lượng, phương tiện vào vị trí làm nhiệm vụ được phân công. Quán 
triệt, yêu cầu thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện 
Cẩm Giàng. Những người không có nhiệm vụ, phải ra khỏi khu vực thực hiện cưỡng 
chế thu hồi đất, ra khỏi phạm vi khu đất cưỡng chế thu hồi đất.

c. Nội dung triển khai:
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- Đồng chí văn phòng UBND huyện công bố Quyết định thực hiện cưỡng chế 

thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng.
- Đồng chí chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chính trong công tác chuẩn bị 

lực lượng, phương tiện đồng thời chỉ huy điều hành dưới sự chỉ đạo của Ban cưỡng 
chế UBND huyện, tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và duy trì sau cưỡng chế 
thu hồi đất gồm:

+ Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất của xã Cẩm Đoài 
phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp tiến hành cưỡng chế thu hồi 
đất. Lập các loại biên bản cưỡng chế theo quy định trước, trong và sau khi cưỡng chế 
thu hồi đất.

Giao cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch (đ/c Thoa);  (Công chức Địa chính đ/c 
Hải) - phối hợp với cán bộ Viện kiểm sát huyện, phòng Tư pháp huyện, Thanh tra 
huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, HĐBT GPMB huyện hoàn thiện văn 
bản hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. 

-Trưởng các ngành, đoàn thể của xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
các hộ gia đình chấp hành quyết định thực hiên cưỡng chế thu hồi đất (trước, trong và 
sau khi cưỡng chế thu hồi đất).

- Bố trí giới thiệu 02 công dân người địa phương chứng kiến việc thi hành quyết 
định cưỡng chế thu hồi đất.

Các phương án tiến hành cưỡng chế thu hồi đất :
* Phương án 1: Chủ hộ hoặc cá nhân cố tình đi vào vị trí khu đất cưỡng chế thu 

hồi đất, nhằm cản trở hoặc cố tình gây rối, chống lại lực lượng cưỡng chế thu hồi đất 
của xã và Ban cưỡng chế của huyện:

- Giao cho công an xã bố trí lực lượng vào hiện trường đưa người ra khỏi vị trí 
cưỡng chế thu hồi đất. Các ngành, đoàn thể có hội viên của mình, thì vào tuyên truyền 
động viên để ra khỏi hiện trường, đồng thời chấp hành và phối hợp cưỡng chế thu hồi 
đất. Nếu chủ hộ, hoặc các thành viên gia đình chủ hộ chống đối thì lực lượng công an 
chính quy (công an xã, công an huyện) sẽ xử lý, cưỡng chế đưa người ra khỏi vị trí, 
nếu có hành vi quá khích thì lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Giao BTV, BCH Hội phụ nữ xã chuẩn bị các vật dụng như bạt, vải màn gió 
kín... để che cho chủ hộ (nếu có người là nữ giới cản trở bằng việc tự cởi quần áo của 
mình để phản đối, cản trở cưỡng chế thu hồi đất).

- Giao toàn bộ lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Công an huyện 
chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn vòng ngoài, vòng trong cho lực lượng tham gia 
cưỡng chế thu hồi đất thực thi nhiệm vụ.

- Giao cho Trạm y tế xã (đ/c Hinh) phụ trách: trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ nếu các thành phần tham gia lực lượng cưỡng chế thu hồi đất hoặc các thành phần 
có liên quan bị thương tích (nếu có) trong thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thì 
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lực lượng y tế tổ chức sơ cứu tại chỗ sau đó chuyển đến Trạm y tế xã Cẩm Đoài hoặc 
Trung tâm Y tế huyện để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thành phần có liên 
quan.

* Phương án 2: Chủ hộ sử dụng đất, cá nhân và các thành viên trong hộ gia 
đình không đi ra hiện trường:

- Sau khi lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện công bố Quyết định cưỡng 
chế thu hồi đất và Quyết định thành lập Ban cưỡng chế của chủ tịch UBND huyện. 
Chủ tịch UBND xã Cẩm Đoài chỉ huy điều hành toàn bộ lực lượng của xã phối hợp 
với thành phần liên quan của huyện  gồm: Ban cưỡng chế và Hội đồng bồi thường 
GPMB tham gia cưỡng chế thu hồi đất thực hiện vào hiện trường xác định mốc giới, 
đóng cọc, căng dây và lập các văn bản có liên quan đến khi xong đối với 9 hộ.

Các thành phần khác không phải vào kiểm đếm thì tập trung tại vị trí vòng 
ngoài để thực hiện chức năng nhiệm vụ như đã phân công. Yêu cầu tất cả các thành 
phần tham gia tại hiện trường phải đảm bảo tính thống nhất cao về tư tưởng, quyết 
tâm, quyết liệt, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

*Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất :
* Tình huống 1: Trước khi tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình; qua rà soát 

phát hiện bom mìn, lựu đạn, bom xăng, các chất cháy nổ …..
Xử lý tình huống: 
- Yêu cầu lực lượng tham gia cưỡng chế và các thành phần liên quan nhanh 

chóng di chuyển ra khu vực đảm bảo khoảng cách an toàn.
- Lực lượng Công an huyện tiến hành điều tra, thu thập nắm tình hình về bom 

mìn, lựu đạn, các chất cháy nổ …. khi người bị cưỡng chế bố trí để chống đối việc thi 
hành cưỡng chế, báo cáo UBND huyện để chỉ Huyện đội tổ chức tháo gỡ, thu hồi bom 
mìn, lựu đạn, các chất cháy nổ ….

Sau khi kiểm tra, xác định an toàn, lực lượng cưỡng chế tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ theo kế hoạch.

* Tình huống 2: Các hộ gia đình bị cưỡng chế thông báo cho nhân thân tụ tập 
đông người tại các thửa đất của hộ và có dấu hiệu chuẩn bị hung khí, công cụ như: 
dao, gậy, quốc, xẻng ….. để chuẩn bị kéo ra khu vực cưỡng chế nhằm ngăn cản lực 
lượng làm nhiệm vụ.

Xử lý tình huống: 
- Tổ nắm tình hình phối hợp với chính quyền, đoàn thể của xã tiếp cận đối tượng 

quá khích tại vị trí từng hộ gia đình vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân 
bình tĩnh, dùng lý do ngụy trang kìm chân đối tượng, đưa ra những lý lẽ cơ sở pháp lý 
phản bác lại luận điệu tuyên truyền của đối tượng với người dân và người thân trong 
hộ gia đình, cá nhân.
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- Tranh thủ người già, những người có uy tín vận động, tác động người dân quay 

về không kéo ra khu vực cưỡng chế.
- Xác định các hung khí, vận dụng mà các hộ dân chuẩn bị để kéo ra khu vực 

cưỡng chế, đồng thời thông báo cho các điểm chốt chặn sẵn sàng lực lượng ngăn chặn, 
kiên quyết không để họ kéo vào khu vực cưỡng chế.

- Các đồng chí được giao nhiệm vụ quản lý đối tượng tập trung theo sát di biến 
động của đối tượng. Kịp thời thông báo cho các chốt về tình hình phát sinh.

* Tình huống 3: Các hộ dân không nghe theo sự tuyên truyền, vận động của các 
ban ngành đoàn thể và lực lượng nắm tình hình, cương quyết kéo ra khu vực cưỡng 
chế, tháo dỡ để ngăn cản.

Xử lý tình huống: 
- Tổ nắm tình hình nhanh chóng thông báo cho các điểm chốt chặn sẵn sàng lực 

lượng ngăn chặn, kiên quyết không để họ kéo vào khu vực cưỡng chế. Đồng thời 
tuyên truyền, theo sát di biến động của đối tượng, xác định chính xác những công cụ, 
vật dụng mà họ sử dụng mang theo để cản trở cưỡng chế.

- Khi phát hiện người dân kéo ra khu vực cưỡng chế, các chốt chuẩn bị lực lượng 
phối hợp ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, cảm hóa, kìm chân đối 
tượng, vận động các hộ tự giải tán, kiên quyết không để người dân vượt chốt chặn kép 
vào hiện trường; đối với các đối tượng mang theo cuốc, xẻng, gậy, băng rôn, khẩu hiệu 
thì yêu cầu họ mang về nhà, nếu không chấp hành thì tiến hành thu giữ. Quay phim, 
ghi âm, ghi hình lại các đối tượng có hành vi quá khích. Mời các hộ dân về Trụ sở tiếp 
công dân của xã để được tiếp và trả lời, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc.

* Tình huống 4: Một số trường hợp nữ lao vào chửi bới, cản trở lực lượng cưỡng 
chế, lăn lê trước phương tiện phục vụ cưỡng chế cởi quần áo, vu khống lực lượng chức 
năng ức hiếp, đánh đập phụ nữ hoặc các đối tượng giả vờ bị ngất, bị thương, thậm chí 
tự thiêu, tự sát.

Xử lý tình huống: 
- Cán bộ chiến sỹ nữ trong tổ, chốt phối hợp với Hội phụ nữ xã Cẩm Đoài nhanh 

chóng tiếp cận đối tượng, sử dụng vỏ chăn để che quấn đối tượng, đưa ra khỏi khu vực 
cưỡng chế. Đồng thời tuyên truyền, vận động, trấn an tinh thần đối tượng, hạn chế 
hành động quá khích.

- Sử dụng camera quay phim, ghi âm, ghi hình lại hoạt động của đối tượng phục 
vụ củng cố hồ sơ xử lý khi có yêu cầu.

- Khi các đối tượng giả vờ bị ngất, bị thương, tổ y tế của xã Cẩm Đoài nhanh 
chóng kiểm tra, phối hợp đưa đối tượng ra khỏi khu vực cưỡng chế.

- Đối với các trường hợp tự thiêu, tự sát, các đồng chí làm nhiệm vụ tại hiện 
trường kịp thời phát hiện biểu hiện, thái độ, ý định tự thiêu, tự sát của đối tượng; quan 
sát kỹ khu vực xung quanh chủ động di chuyển các vận dụng, hung khí mà đối tượng 
có thể sử dụng để tự thiêu, tự sát; phối hợp với cán bộ đoàn thể của huyện, xã tuyên 
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truyền, vận động, tác động tâm lý để họ từ bỏ ý định tự thiêu, tự sát; phân công cán bộ 
áp sát từng trường hợp không để họ có hành vi quá khích; trường hợp đối tượng thực 
hiện hành vi tự thiêu thì lực lượng đảm bảo an ninh trật tư nhanh chóng sử dụng bình 
bọt chữa cháy để xử lý, lực lượng y tế tại hiện trường tiến hành sơ cứu ban đầu sau đó 
nhanh chóng đưa đến cơ sở ý tế gần nhất để cấp cứu.

* Tình huống 5: Một số đối tượng manh động dùng hung khí, công cụ như: dao, 
gậy, gạch, đá … tấn công lại lực lượng tham gia cưỡng chế.

Xử lý tình huống: Đây là tình huống phức tạp có vi phạm nghiêm trọng, vì vậy 
lực lượng bảo vệ cưỡng chế chủ động bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng 
chế. Cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Khi phát hiện đối tượng sử dụng hung khí để tấn công lực lượng cưỡng chế thì 
lực lượng Công an huyện phải bố trí cán bộ tổ chức ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; tổ 
củng cố hồ sơ, bắt giữ nhanh chóng tiếp cận tước hung khí của đối tượng, khống chế, 
bắt giữ khi đối tượng đang có hành vi phạm tội quả tang.

+ Lực lượng còn lại của các tổ chốt chặn tiếp tục vận động, tuyên truyền không 
để đối tượng quá khích kéo vào khu vực cưỡng chế.

+ Ngay sau khi tiến hành bắt giữ đối tượng, tổ bắt giữ đưa ngay đối tượng về trụ 
sở Công an huyện để xử lý.

+ Trong quá trình bắt giữ, xử lý tình huống phải đảm bảo an toàn về tính mạng 
cho các lực lượng tham gia, nếu có người bị thương thì lực lượng y tế nhanh chóng sơ 
cứu ban đầu và đưa người bị thương đi cấp cứu.

* Tình huống 6: Các thành viên trong hộ gia đình bị cưỡng chế cố tình ở lại các 
thửa đất bị cưỡng chế, không cho lực lượng chức năng tiếp cận thực hiện nhiệm vụ..

Xử lý tình huống: Lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tổ nắm tình 
hình phối hợp với xã tuyên truyền, vận động các trường hợp đang ở lại các thửa đất bị 
cưỡng chế di chuyển ra khỏi khu vực cưỡng chế, đồng thời đề nghị lực lượng di 
chuyển cây cối, hoa màu (nếu có)…..tạm dừng hoạt động, đề nghị xã Cẩm Đoài phối 
hợp với lực lượng có liên quan đưa các trường hợp này ra khỏi khu vực cưỡng chế, 
nếu cố tình không di chuyển ra ngoài thì áp sát đưa từng trường hợp ra ngoài, hạn chế 
đến mức thấp nhất việc xô đẩy gây sát thương. Đồng thời quay phim, ghi hình lại để 
làm căn cứ trả lời, giải quyết các kiến nghị thắc mắc phát sinh về sau.

* Tình huống 7: Một số đối tượng khiếu kiện tại địa bàn bắt đầu có ý định tiếp 
cận khu vực cưỡng chế hô hào, kích động các hộ dân cản trở cưỡng chế, sử dụng điện 
thoại quay phim ghi hình hoạt động cưỡng chế và phản ứng của các hộ dân đưa lên 
mạng xã hội.

Xử lý tình huống: 
- Các đồng chí được giao nhiệm vụ quản lý đối tượng tiếp tục tuyên truyền, tìm lý 

do ngụy trang kìm chân đối tượng. Đồng thời thông báo cho các chốt để sẵn sàng xử lý 
tình huống khi đối tượng kéo ra.
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- Nếu đối tượng cương quyết kéo ra khu vực cưỡng chế và bắt đầu di chuyển ra 

khu vực cưỡng chế, lực lượng nắm tình hình tiếp tục tiếp cận đối tượng để tuyên 
truyền, vận động, răn đe đối tượng, áp sát đồng thời báo cáo cho lực lượng làm nhiệm 
vụ tại các chốt chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống, các chốt yêu cầu không có nhiệm 
vụ không được di chuyển vào khu vực cưỡng chế, áp sát cô lập không để đối tượng 
tiếp cận các hộ dân, các trường hợp quá khích của các hộ bị cưỡng chế thu hồi đất. 
Đồng thời tổ chức quay phim ghi hình lại hoạt động của các đối tượng để phục vụ việc 
xử lý khi có yêu cầu.

* Tình huống 8: Tại khu vực cưỡng chế xuất hiện một số người dân, nhân viên 
cơ quan báo chí tự ý quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân đưa lên mạng.

Xử lý tình huống:
- Trước khi chuẩn bị cưỡng chế, yêu cầu cắm cọc, căng dây, dựng biển khu vực 

cấm. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm liên quan không được tiếp 
cận khu vực cưỡng chế.

- Lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan đến 
việc tác nghiệp (nếu giới thiệu là phóng viên báo chí), đồng thời giải thích cơ quan 
chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các thành phần không liên quan rơi khu 
vực cưỡng chế. Trường hợp các đối tượng không hợp tác, cố tình vào khu vực cưỡng 
chế quay phim, chụp ảnh thì mời và đưa về Trụ sở tiếp công dân của xã  để tổ tiếp dân 
và báo chí làm việc. Tùy tính chất, mức độ, hành vi sai phạm của các đối tượng mà 
tiến hành lập biên bản, thu giữ phương tiện hoặc xóa hình ảnh đã quay chụp.

- Trong quá trình thực hiện cưỡng chế, tổ quay phim, ghi hình tiến hành ghi nhận 
lại toàn bộ quá trình tổ chức cưỡng chế. Khi xảy ra các tình huống cản trở việc thực thi 
nhiệm vụ thì tập trung ghi nhận rõ hình ảnh, hành vi của các đối tượng để có căn cứ xử 
lý và để làm căn cứ để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sau này.

Trình tự cưỡng chế đối với 09 hộ (24 thửa đất) :
-Cưỡng chế thu hồi đất của 9 hộ gia đình lần lượt theo từng khu vực xứ đồng và 

tờ bản đồ, cụ thể như sau :
Tổng số : 24 Thửa của 6 tờ bản đồ (3,4,6,7,8,9)

STT Tên hộ
Số 

thửa
Tờ 
BĐ

Diện tích 
thửa (m2) Ghi chú

1. Vũ Văn Lới 523 9 379
2. Ng Văn Thơ (Tựa) 300 7 630
3. Vũ Văn Nghệ (Luyến) 317 7 374
4. Vũ Văn Nghệ (Luyến) 342 7 373
5. Vũ Văn Nghệ (Luyến) 243 7 501
6. Vũ Văn Nghệ (Luyến) 53 7 371
7. Tống Văn Phú (Pha) 77 7 288
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8. Vũ Văn Hoan (Liền) 71 7 678
9. Vũ Văn Hoa (Lụa) 22 7 386
10. Trần Văn Cường (Hoa) 1113 7 350
11. Vũ Văn Hoa (Lụa) 859 4 412
12. Tống Văn Phú (Pha) 200 3 585
13. Vũ Văn Hoa (Lụa) 241 3 1410
14. Vũ Văn Hoan (Liền) 286 3 420
15. Trần Văn Cường (Hoa) 364 3 443
16. Trần Văn Hoạt (Tuyên) 360 3 543
17. Vũ Thị Hát (Chuyên) 324 3 517
18. Ng Văn Thơ (Tựa) 420 3 425
19. Vũ Văn Nghệ (Luyến) 501 3 360
20. Trần Văn Hoạt (Tuyên) 203 3 599
21. Trần Văn Cường (Hoa) 205 3 32
22. Trần Văn Cường (Hoa) 392 6 435
23. Trần Văn Cường (Hoa) 69 6 207
24. Trần Văn Cường (Hoa) 165 8 2

Cưỡng chế thu hồi đất xong, lập các biên bản liên quan. Khi hoàn thành toàn bộ 
các công việc cưỡng chế thu hồi đất 9 hộ nói trên các thành phần có liên quan ký biên 
bản tại chỗ, sau đó trở về UBND xã họp rút kinh nghiệm.  

d. Tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị: địa điểm tại Trụ sở UBND xã 
Cẩm Đoài. 

- Đ/c Nguyễn Văn Kiền -  Phó Bí thư TT, cùng cán bộ công chức có liên quan của 
UBND xã Cẩm Đoài , phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện (Thanh tra, Tư 
Pháp, Phòng TNMT...) tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư trước, trong và sau 
cưỡng chế thu hồi đất.

- Bố trí phòng tiếp công dân, tiếp báo chí, luật sư tại trụ sở UBND xã.
e. Tạm giữ vật dụng, phương tiện vi phạm (nếu có): 
- UBND xã Cẩm Đoài chỉ đạo cán bộ có liên quan vận chuyển các tài sản, thiết 

bị liên quan trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất về Trụ sở UBND xã Cẩm Đoài 
để tạm giữ.

Sau khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, căn cứ vào các hồ sơ tài liệu và thực địa 
HĐBT GPMB huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Cẩm Đoài báo cáo kết quả thực 
hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm được.

V. Tổ chức thực hiện
- Đảng ủy, UBND xã Cẩm Đoài, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, tiếp tục vận động 9 hộ gia đình chấp 
hành bàn giao đất theo quy định.
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- Tất cả các thành viên thuộc lực lượng tham gia cưỡng chế thu hồi đất phải 

nghiêm túc thực hiện tốt chức trách của mình và nhiệm vụ được phân công.
- Các đơn vị, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ: phải bố trí đúng, đủ theo yêu cầu 

của Kế hoạch này; xử lý nhanh linh hoạt, kiên quyết và nghiêm túc trong các tình 
huống xảy ra theo yêu cầu tại hiện trường, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh 
về Ban chỉ đạo cưỡng chế để xử lý.

- Các thành phần có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công 
chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị đầy đủ, nghiêm túc thực hiện theo nội dung kế hoạch 
này./.

         Nơi nhận:
- UBND huyện Cẩm Giàng; Ban cưỡng chế 
(để báo cáo);
- Đảng ủy xã ( để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã:
- Trưởng các ngành, CBCC xã  ( để thực hiện);
- Trưởng Công an xã; 
- Lưu: VP, ĐC.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hạnh
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