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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị:  

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất,  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

 

Ngày 20/7/2018, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện 

đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Dự họp có đồng chí 

Hoàng Thanh Đạm, Phó chủ tịch UBND huyện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ các 

đơn vị nêu trên. 

 Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua Báo 

cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm 

vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng 

chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng -  Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

 Các đơn vị Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo bằng văn bản; 

thành phần tham dự buổi làm việc theo nội dung yêu cầu của Chủ tịch UBND 

huyện. Tuy nhiên, một số số liệu thống kê trong báo cáo chưa phản ánh đầy đủ 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, chưa chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong công 

tác quản lý đất đai thời gian qua...  

 II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  

 Các cơ quan, đơn vị đã triển khai một số văn bản như:  Văn bản về việc rà 

soát, kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao chỉ tiêu cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; Triển khai thực hiện theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 đề ra; Kế hoạch thực hiện xác định 

ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập 

hồ sơ danh giới sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông 

lâm trường; Quyết định về việc định chỉ thầu đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật 

- Dự toán dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ và địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn 

Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình; Công văn tiếp tục tăng cường 

công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Đình Lập. 

 2. Công tác quản lý đất đai 



 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy CN.QSD đất 

cho 104 hộ gia đình, 122 hồ sơ, 264 thửa, tổng diện tích 2.854.437,9 m
2
, cấp 153 

giấy chứng nhận. 

Công tác thu hồi đất, đã trình ban hành quyết định thu hồi 116.540,9m
2
 

của 139 hộ gia đình; Đã thông báo thu hồi đất của 122 hộ gia đình, cá nhân và 

01 tổ chức để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải và dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm 

các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình 

Lập;  Thu hồi do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất:  

  Đã trình UBND huyện cho 01 hộ gia đình thuê đất tại xã Bính Xá, tổng 

diện tích 666,6 m
2
, sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ. 

 Chuyển mục đích sử dụng đất cho  05 hộ gia đình từ đất trồng cây lâu 

năm sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp, đất thương mại, dịch vụ.    

Đã Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 03 hộ gia đình với lý 

do có sai sót về ranh giới, diện tích thửa; Cấp không đúng quy định của pháp 

luật; 

 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 03 hộ gia đình với lý do 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. 

Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý biến 

động địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy CN.QSD đất cho các 

đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường cho 8 xã, thị trấn. 

 Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn kiến nghị, tranh chấp về đất đai: 

Số lượt công dân được tiếp 01 trường hợp; số đơn quản lý là 15 đơn  

3. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

Đã trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 05 công trình, dự án trên 

địa bàn huyện, (đã thực hiện chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường theo Quyết định 

được phê duyệt). Với tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư 

là 318 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (trong đó có 07 tổ chức), tổng kinh phí bồi 

thường chi trả là: 10.153.006.807 đồng. (riêng tiền bồi thường về đất là 

2.348.218.990 đồng). Tổng diện tích thu hồi đất các công trình, dự án: 116.678,6 

m
2
. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì phối hợp rà soát tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Hồ 

sơ giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện (Sổ xanh), tham mưu đề xuất phương 

án xử lý xong trong tháng 8//2018. 

- Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo của công dân khi được giao và khẩn trương báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện theo quy định. 



 - Tăng cường tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật và 

các quy định của Nhà Nước về đất đai; triển khai  tập huấn chuyên môn nghiệp 

vụ cho cán bộ địa chính các xã, thị trấn, đề xuất hằng năm đưa được ít nhất 05 

cán bộ địa chính về phòng Tài nguyên và Môi trường công tác có thời hạn ít 

nhất 2 tuần đến 1 tháng để học việc nâng cao trình độ, năng lực;  

- Tham mưu in tờ gấp có chứa những nội dung cơ bản liên quan để phục 

vụ công tác tuyên truyền về quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất đai. 

- Tích cực kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn, 

tham mưu xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, thường xuyên báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND huyện. 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai 

 - Tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn về đẩy mạnh 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà và tài sản 

gắn liền trên đất. 

- Cập nhật và chỉnh lý hồ sơ biến động kịp thời, tránh tồn đọng kéo dài. 

- Tổ chức giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã theo đợt cụ 

thể; giải quyết dứt điểm việc tồn đọng GCN quyền sử dụng đất. 

 3. Trung tâm phát triển quỹ đất 

 - Tích cự tham mưu thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

các công trình dự án trên địa bàn theo kế hoạch. 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các khu đất được giao, xây dựng phương án 

đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đối với các khu đất dự kiến đấu giá. 

- Tham mưu khẩn trương quỹ đất để thực hiện việc thu hút đầu tư. 

- Xử lý khẩn trương việc giao đất xây dựng các công trình văn hóa tâm 

linh, di tích lịch sử và nhà văn hóa khu 5, khu 8.  

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất                (eOffice) 

- Chi nhánh VP ĐK đất đai 

- Lưu: VT. 

            TL. CHỦ TỊCH 

              CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

            Ninh Thu Giang 
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