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QUYET DNH 

Ban hành Quy djnh v mfrc d khôi phyc Iti tInh tring ban du 
cüa dt di v&i tfrng 1oii vi phim quy dlnh  ti Ngh djnh s 91/20191ND-CP 

ngày 19/11/2019 cüa ChInh phil trên dja bàn tinh Ninh Blnh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can thLut Td chi'c chInh quyn djaphu'ong ngây 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c&LutDá't dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

Can c& Nghj djnh s 91/2019/ND-CR ngày 19 tháng 11 nàm 2019 cia 
ChInh phz ye xiphgt viphgm hành chInh trong linh vur dat dai; 

Theo d nghj cia Giám dác So' Tài nguyen và MOi tru'àng tgi TO' trinh so 

222/TTr - STNMT ngày 23 /7/2020 và Van ban so 1991/STNMT-TTr ngày 
2 4/8/2020. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v mirc d khôi phtc 
lai tInh trng ban dâu cüa dat dôi vâi tirng loai  vi phm quy djnh tai  Nghj djnh so 

91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiêu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngây 5 tháng 9 nãrn 2020. 

Dieu 3. To chtrc thirc hiçn 

Chánh Van phông UBND tinh; Thu tri.râng các sâ, ban, ngành ci:ia tinh; 
Chü tjch UBND các huyn, thành phô; Chü tjch UBND các xã, phiRng, thj 
trân; các to chrc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này./. /  

No'inhân: 
- Nhr Diêu 3; 
- BO îàí nguyen và Môi tnr&ng; 
- C,ic Kiêm tra Van ban QPPL- B Tu pháp; 
- Thuông tn,rcTinh üy; 
- Doàn Dai  biêu Quôc hôi tinh; 
- Uy ban rnt trn TQVN tinh; 
- Thithng tri.rc I-IDND tinh; 
-  Chii tjch, các PCT UBND tinh; 
- Website ChInh phü; 
- Cong báo tinh; 
- Cong thông tin diii tr tinh; 
- Luu VT; VP3, 5, 10; 

Kh_VP3J6QD 

Phim Quang Ngçc 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH 

QUY D!NH 
V mire khôi phiic 1i tInh trng ban dâu cüa dat 

dôi vó'i tüng 1oi vi pham quy djnh ti Nghj djnh so 91/2019/ND-CP 
ngày 19/11/2019 cüa Chinh phil trên dla  bàn tInh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so  21 /2020/QD- UBND ngày5/ 8 /2020 
cta UBND tinh Ninh Blnh) 

Chirong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diu chinh 
Quy djnh nay quy djnh v mirc d khôi phiic lai  tInh trtng ban dâu ('thuç5c 

biçn pháp khác phyc hçu qu4) cüa dat trrnc khi vi phm dôi vói trng loi vi 
phm hành chInh quy djnh tai  Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngây 19/11/2019 
cüa ChInh phü ye th pht vi phtm hành chInh trong linh virc dat dai trén dja bàn 
tinh Ninh BInh, cu the: 

1. Sü dçing dt trng liita; dt rung dc diing, dt thng phông h, dt rirng 
san xuât; dat nông nghip không phãi là dat trOng hia, không phái là dat rung 
phông ho, không phãi là dat rung dc diing, khOng phái là dat thng san xuât; dat 
trong nhórn dat phi nOng nghip vào mic dIch khác không du'gc Co quan nhã 
nuic có thâm quyên cho phép theo quy djnh cCia Lut Dat dai nãm 2013. 

2. Chuyn dôi co cu cay trng trên dt trng lüa không ding quy djnh 
cüa pháp lut. 

3. Lan, chim dt. 

4. Hüyhoi d.t (trzthng hçrp lam bié'n dgng dja hlnh hoic lam suy giárn 
chat lwcrng dat,). 

5. Gay can tth hoc thit hai  cho vic s1r ding dt cüa ngui khác. 

Diu 2. Dôi tirqng áp diing 

1. Dôi tucmg bj xu pht vi phm hành chInh: 

a. H gia dInh, cong dng dan Cu, cá nhân trong nuOc, Ca nhân nithc 
ngoài, ngi.thi Vit Nam djnh cu a nuóc ngoài. 

b. To chirc trong nithc, t chirc nrnc ngoài, doanh nghip có vn du tu 
nuoc ngoài, Co sà ton giáo. 

2. Co quan quãn l nhâ nuac v dt dai; ngui có thâm quyn xir pht va to 
chuc, cá nhân có lien quan den vic xü pht vi phrn hành chInh theo quy djnh. 

Diêu 3. Giãi thIch tir ngü 
Tinh trng ban dtu cüa dt duçc xác djnh theo Ho so dja chInh di vai 

các dja phuo'ng dã hoân thin h thông Ho so' dja chInh chInh quy. Dôi vOi các 
dja phuong chua hoàn thin h thông Ho so dja chInh chInh quy, thl can cü' vào 
hin trng cüa dat truac khi vi phim dê xác djnh tInh trng ban dâu cüa dat. 

Dc 1p - Tir do - H,nh phüc 
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Chiro'ng II 
MIJ'C DO KilO! PHUC LA! TINH TRJNG BAN IMU CUA DAT 

DO! vOi TXNG LOiI VI PHIM HANH CHNH QUY D!NH TiI NGH! D!NH 
SO 91/2019/ND-CP NGAY 19/11/2019 CUA CHNH PHU 

TREN lilA BÀN TINH NINH BNH 
Diêu 4. DIi v&i các vi phim quy dnh  ti Diêu 9, 10, 11, 12 Ngh djnh 

so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phil (Su' dyng diii trông láa, 
dt rfrng dc ding, dat rà'ngphbng h3, dat rà'ng san xuât; diii nông nghip 
không phái là dat trông láa, không phãi là dat rfrng phàng h3, không pliái là 
cult rirng dc dyng, không phài là diii rfrng san xuât, dat trong nl,óm diii p/u 
nông nghip vào myc dId, khác quy djnlu tçii Kluoânl Diêu57 Luçlt Dat dui 
nãm 2013 ma kluông du'ic do' quan nhà nu'óc do thâm quyên ciw phép theo 
quy dinh tai Khoàn 1, 2, 3 Diêu 59 Luât Diii dai nàm 2013) 

1. Di vOi v trI, 1oti dt di tucYng vi phm tir chuyn m1ic dIch ma 
phü hqp vâi quy hoach, kê ho?ch sir diing dat dã duçc Ca quan co thâm quyên 
phê duyêt hoc dã duçc chap thun dii an dâu Ui, thI yêu cãu dôi tu9'ng vi 
phm giü nguyen hin trng si1 dicing dat nhu tai  thai diem phát hin vi phm. 

2. Di vii vj trI, loi dt di tuç'ng vi phm ti,r chuyên mlic dIch không 
phü hop vri quy hoch, kê hoich si:r dung dat dã di.rçic co quan co thâm quyên 
phê duyt thI dôi tugng vi phm phái khôi phiic 1ti tInh trng ban dâu cüa dat. 

Diêu 5. Di vói vi phim quy djnh ti Diu 13 Ngh dlnh  s 
91/20191ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü (Chuyên dôi co' ciiu cay 
trông trên dat trông lila không dáng quy djn/i) 

Chuyên dôi co c.0 cay trng trén dt trng hia vi phm quy djnh ti 
Khoàn 1 Diêu 13 Ngh djnh so 94/2019/ND-CP ngày 13/12/20 19 cüa ChInh phü 
Quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Trông tr9t ye giông cay trông Va canh tác 
thI dôi tuclng vi phm phái khôi phiic 1ti tInh trng ban dâu cüa dat dê tiêp tVc 
trông lüa. 

Diu 6. Di vó'i vi phim quy djnh tii Diu 14 Ngh dlnh  s 
91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cña ChInh phü (Lan, chiêm diii) 

1. Trung hçp 1n, chim dt chua sir drng thI yêu cu di tuçlng vi phm 
phái giü nguyen hin trng sir ding dat nhu tai  thô'i diem phát hin vi phrn. 

2. Truo'ng hçip 1n, chim dt chua sir diing trong khu virc Di san the gii 
(viing lâz), dôi tuçYng vi phim phâi khôi phiic !ai  tInh trng ban dâu cüa dat. 

3. Truing hçp 1n, chim dtnông nghip; dat phi nông nghip (ri'c 
tru'ô'ng hQp quy dfnh tgi Khoán 6 Diéu 14 Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 
19/11/2019czth ChInh pht) thI dôi tuçYng vi phim phãi khôi phiic 1i tInh 
trng ban dâu cüa dat. 

Diu 7. Dôi vó'i vi pham quy dlnh  ti Diêu 15 Ngh dlnh  s 
91/20191N0-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü (Hüy /,oii dii/) 

1. Trung hçip lam bin dng dja hInh di vi dt trng laa thI di wçlng 
vi pham phãi khôi phiic 1i tInh trng ban dâu cüa dat tru'ó'c khi vi phm. 
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2. Trung hçp lam bin dng dja hInh di vOi các 1oi dat con 1ti thI dôi 
tuçmg vi phm không phâi khôi phiic 'aj dia hInh ban dâu cüa dat truôc khi vi 
phm, nhung phãi khôi phiic dê giü miic dich sü ditng dat truâc khi vi phm và 
dam báo không ânh huOng den các thi:ra dat xung quanh. 

3. Trung hçip lam suy giâm chit luçmg dt thI di tinng vi phm phâi 
khôi phiic 1i tInh trng ban dâu cüa dat truâc khi vi phim. 

Diu 8. Di vói vi phim quy ajnh tii Diu 16 Nghj dlnh so 
91/2019/NJJ-CP ngày 19/11/2019 cüa Chinh phil (Gay can tró' hoc thit hçii 
ciw viçc star ding dat cüa ngwài khác) 

Trung hçp du'a vt Iiu xây dirng hoc các vt khác len thi.:ra dat; dim 
chat thai, chat dc hi len thra dat cüa ngtthi khác hoc thi.ra dat cüa mInh; dào 
bó'i, xây trnrng, lam hang rào gay can trâ hotc thit hi cho vic sü diing dat cüa 
ngui khác thI dôi tucmg vi phm phâi khôi phiic li tInh trng ban dâu cüa dat 
truc khi vi phm. 

Chtro'ng III 

TO CHU'C THIfC HIN 

Diêu 9. Trách nhiêm t chfrc thtrc hiên 

1. Giao S Tâi nguyen và Môi tri.rOng chü trI, phi hcp vi các sO, ngành 
và các co quan, dan vj có lien quan huó'ng dan tO chOc thirc hin Quyêt djnh nay. 

2. Ca quan quân l nh nuOc v dt dai; nguOi có thm quyn xCr pht và to 
chOc, Ca nhân có lien quan den vic xO pht vi phtm hành chInh theo quy djnh có 
trách nhim thirc hin nghiêm tñc Quy djnh nay. 

Diêu 10. Sü'a dôi, bô sung Quy drnh 

Trong qua trInh trin khai thirc hin Quy djnh nay nu có khó khãn, 
vuOng mac, ca quan, don v, to chirc, cá nhân có ' kiên bang van ban gü'i ye 
UBND tinh (qua SO Tai nguyen và MOi truOng) dê tong hp, dê xuât UBND 
tinh sira dôi, bô sung kjp thi./: 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Phm Quang Ng9c 
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