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2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm Quy chế này hoặc
thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết
định xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ
bị xem xét xử lý đúng quy định.
3. Cán bộ, công chức, nhân viên được giao trách nhiệm phối hợp tham gia
công tác tổ chức cưỡng chế mà không thực thi đầy đủ trách nhiệm, sẽ bị xem xét, xử
lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18.
1. Các biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu
nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; kê biên tài
sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; tịch thu tang vật, phương tiện
được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá
đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục hậu
quả đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện
nhận chuyển quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do
vi phạm; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh
tra, kiểm tra thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức cưỡng chế căn cứ vào nội
dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế của đối tượng bị
cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương để quyết định áp dụng một trong các quy
trình cưỡng chế quy định tại Điều 16 của Quy chế này.
2. Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện,
nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan báo cáo về UBND huyện để sửa đổi,
bổ sung kịp thời./.
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