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BAO CÁO
Kt qua triên khai thiyc hin Chi thj s O1/CT-TTg ngày 03/01/2018 cüa
Thu tw&ng ChInh phü ye vic chn chinh, tang cithng cong tác quãn 1
dt dai và xãy dirng h thông thông tin dat dai
Thrc hin Cong van s 74491UBND-NNTN ngày 07/12/2018 cüa UBND
tinh Quãng Ngi ye vic báo cáo kêt qua thrc hin Chi thj cüa Thu tuó'ng ChInh
phü ye vic chân chinh, tang cuing cong tác quàn 1' dat dai và xây dirng h
thông thông tin dat dai. UIBND huyn Minh Long tong hp báo cáo kêt qua triên
thai thuc hiên nhu sau:
sO 01/CT-TTg
I. TiNH HINH TRIEN KHAI THVC HI1N CHI THI
1. TInh hInh to chtrc, chi do thtyc hin:
Ngay sau khi nhn ducc Chi thj s 01/CT-TTg ngày 03/01/20 18 cUa Thu
tuâng ChInh phü; Cong van so 582IUBND-NNTN ngày 30/01/20 18 cüa UBND
tinh Quãng Ngài ye vic thrc hin Chi thj so 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 cüa
Thu tu'Ong ChInh phü ye vic chân chinh, tang cung cOng tác quàn l dat dai Va
xây dijng he thông thông tin dat dai. UBND huyn dà sao gi:ri Chi thj cho cácca
quan, don vi có lien quan, dông thai triên khai ti các cuc h9p giao ban tuân,
tháng, chi dao cho các phông, ban, don vi, UBND các xà thrc hin nghiêm tic
ni dung cüa Chi thj.
UBND huyn dà ban hành nhiu van bàn chi do các co quan chrc näng
lien quan nghiên ciru triên khai thrc hin Chi thj so 01/CT-TTg cUa Thu tithng
ChInh phü, tr9ng tam là cong tác quy hoch, kê hoch sü' diing dat dam bào chat
lucing và dt chi tiêu giao; khân truang thc hin cong tác bôi thumg, giâi
phóng mt bang các cong trinh dçr an tr9ng diem; chân chinh vic giao dat, cho
thuê dat, chuyên mic dIch sir dung dat, dãng k' dat dai, cap Giây chirng nhn
quyn si:r dung dat; kiêm tra tInh hInh quán l', sir diving dat cüa các to chirc, h
gia dInh, cá nhân dê kjp thai ch.n chinh, xir 1' nhüng vi phm; rà soát thông kê,
lam rO nguyen nhân các tru&lg hop con ton d9ng, chua dãng k dat dai, cap
giây chimg nhn, qua do có bin pháp giái quyêt các ho so dâ tiêp nEn nhi.rng
chm giái quyêt và các tnrang hop ton d9ng; thanh tra, kiêm tra vic quán l, sü'
ding dat dal, rà soát, dánh giá tInh hInh sCr ding qu dat nông nghip sü dung
vào mvc dIch cOng Ich; day rnanh cãi cách hành chInh, cong khai, rninh bch, rit
ngàn thai gian thrc hiCn nhung phài dam bào dtng quy dnh; khãn truang xây
drng co si d& lieu ye dat dai dê phc vi tot nhât cho ngui dan và doanh nghip
khi tiêp cn dat dai thrc hin các dr an dãu tu, san xuât kinh doanh.
2. Kêt qua thic hin:

2.1. Thrc hin quy hoch, k hoch si'r ding dat:
Rà soát Ii các quy hoach, 1p quy hoach chi tit 1/500 trung tam huyn;
thirc hin nghiêrn tic quy hoach sir dung dat giai doan 2011- 2020; theo döi vic
thirc hin kê hoach sr diing dat hang näm; quy hoach, kê hoach sir ding dat k'
cuôi 2016 — 2020; kjp thai dê xuât cap thâm quyên diêu chinh, bô sung quy
hoch, kê hoach si:r dicing dat cho các cong trInh, dir an Co chü truo'ng dâu tu cüa
tinh, nhu: Trang trai chän nuOi heo sach Phü Hip, cay xàng dâu Lai Linh, nhà
may chê biên lam san xuât khâu Gia Bào, khu du 1ch sinh thai Thác tràng - dp
Dông Can. Dê xuât loai bO các cong trInh, dir an có trong kê hoach hang näm ma
dã qua 03 näm nhu'ng chua thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut dê dam bâo
quyên igi cüa ngiri sir drng dat.
Vic thrc hin k hoach sir dung dt hang nãm trén dja bàn huyn dâ hoàn
thành dat 100% chi tiêu dê ra. Các chi tiêu sü' ding dat dam bâo tuân thu theo
quy hoach, kê hoach sir diing dat cüa cap trên giao và dáp irng dugc nhu câu sir
ding dat cüa các ngành, linh vi1c, các dja phucrng và yêu câu phát triên kinh tê xa hi, quôc phOng, an ninh trên dja bàn huyn.
Chi dao các xã thirc hin dung quy djnh cüa ChInh phü, Thu tithng ChInh
phü trong vic sir dung dat trOng 1iia, nhât là dâttrông lña 02 vi, dat thng phèng
h, dat thng san xuât phái dam báo cht chë, hêt sirc tiêt kim khi phài chuyên
mic dIch sr ding dat.
2.2. Cong tác thanh tra, kim tra vic thi hành pháp Lut dt dai:
Ngay sau khi hoàn thành thanh tra dt dai tai hai xä Long San và Long
Mai; UBND huyn UBND huyn dà ban hành Quyêt dtnh so 1683/QD-IJBND
ngày 05/12/20 17 Phê duyt Kê hoach thanh tra, kiêm tra näm 2018, dông thyi
chi dao các phông ban lien quan tham mu'u UBND huyn xây drng kê hoach
thirc hin theo tinh than chi dao cüa UBND tinh tai Kê hoach so 7084/KHUBNID ngày 07/12/2016 ye vic thrc hin Dê an tang cung xi l' vi pham ye
quàn l', sir dung dat dai trên dia bàn tinh Quàng Ngäi giai doan den näm 2020
theo Quyêt djnh so 1675/QD-TTg ngày 29/8/20 16 cüa Thu tu'ng ChInh phü.
Thrc hin thanh tra, kiêm tra vic quân l, str dung qu dt cong Ich và
các loai dat khác cüa UBND xã Long Môn, Thanh An và Long Hip theo so lieu
hO so và thirc trng; vic thrc hin cho thuê qu dat cOng Ich và vic thu, chi
nguOn kinh phi thu dugc rr qu dat cOng Ich; kiêm tra thrc trng din tIch dat
cong ich và các dOi tuqng dang sir diing dat cong Ich.
Kt qua thirc hin Quyt djnh s6 1675/QD-TTg ngày 29/8/2016 cüa Thu
tu&ng ChInh phü, trên dja ban huyn dä Ca ban rà soát lai qu dat nông nghiçp
phc vi cho mi1c dIch cOng Ich; chan chinh cOng tác giao dat, cho thuê dat,
chuyên miic dIch sr dung dat, khãc phic nhng tOn tai, han chê trong quãn l'
dat dai cüa dja phuang.
2.3. Cong tác do dc, chinh 1 ban do dja chInli dt lam nghip; dãng
k dat dai, cap Giy chirng nhn quyên sü' dting dat:
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Trin khai thrc hin Quyt djnh s 1873/QD-UBND ngày 11/10/2017
cüa Chü tich UBNI) tinh Quâng Ngäi, két qua do dac bô sung chinh l' ban dO
dia chInh dat lam nghip t5 lê 1/5000, dãng k' dat dai, cap giây chthig nhn
quyên si.'r diving dat trén dia bàn huyên Minh Long den nay dtrc khoâng 2.532
ha, quy chO sü dung dat duoc 3.775 ho s thi.ra dat, ye ca bàn dã hoán thânh
cOng tác do dcbô sung, chinh 1' biên dông bàn dO dla chmnh dat lam nghip t
1 1/5000 trCn tong khôi Iucng diên tfch theo ThiCt kê k thutt — d toán di.rçic
phê duyt.
Tip tçic clii do các xa rà soát, kê khai dang k' dt dai, cp GCN cho các
thira dat con tOn sot chua duo'c cap GCN Ian dâu; râ soát toãn ho các dis an thu
hôi dat dê chinh 1 ho sa dja chinh, chinh I' giây ch0ng nhn quyên sfr diing dat
nham dam bão tInh thông nhât gira h soya hin trang sfr dyng dat; thông kC
GCN dã k cOn Iuii a cap huyn, cap xa dC giãi quyCt ton t?i Va. trao cho ngui
sir diing dat; thu hOi, Iiy bO giây chOng nh.n quyên si.r diing dat a cap do sai
sot, không dOng quy djnh.
2.4. TInh hInh rin khai các chInh sách tài chInh ye dt dai và giá dat:
Chi do các phOng, co quan lien quan thirc hin dung các quy djnh, huang
dn ye co ché, chInh sách trong giao dat, cho thuê dat, cap giây ching nhn
quyên sir dyng dat, co ché to qu dat s?ch dê dãu giá quyCn si:r dy.ng dat.
Trin k.hai các quy djnh v ch d tài chinh v dt dai (giá dat, thu tiéii
silt dzng dat, tién thuê dat, dãu giá quyên th dyng dat,), t.o nguOn lirc phát trién
tir dat dai, dam bào vira khuyên khIch dâu tu vira tang nguôn thu cho ngân sách,
dông thi dam bão cong bang ye quyên l?i ccia ngi.thi bj thu hOi dat.
2.5. V thuc hin cal each hành chInb trong Iinh viyc dat dai:
Xây dirng, cOng b, niêm y& cong khai thu tiic hành chInE v d.t dai theo
Quy djnh cüa Lut Dat dai; Nghi djnh cüa ChInh phU và các Thông tu, quyêt
djnh cüa B Tài nguyen và Môi tnx?xng huyn, các vAn bàn chi thj cüa UBND
tinh, hurng dn cüa Si Tài nguyen và MOi trung.
Trong thôi gian qua, UBNID huyn th%rc hin và chi do các phOng ban,
UBND các xA day mmnh câi cách hành chInh trong iTnE vrc dat dai; quan tarn
giái quyêt các thu tic giao dat, cho thuê dat, chuyen m11c dich sU diing dat, cap
giây chüng nhn quyên si:r di1ng dat, thu hôi dat. Thirc hin tot dê an don giân
hóa thii tic hành chInh trên các 1mb vçrc quãn 1 nba. nuOc.
Quán trit các xã tang cuO'ng giài quyt các thii t1ic hành chInE v dat dai,
dOng thai cüng cO, giáo diic di ngQ can b, cOng chirc thtrc thi Cong vij trong
quãn 1 dat dai; theo dOi, giárn sat, phát hin dé chân chinh, xr l' nghiêm các
tru'ng hçp gay khó khAn phiên ha., có hành vi nhüng nhiêu cho ngu?ñ dan và
doanh nghip. Do do, thu tuc hành chInh duçc giài quyêt nhanh chOng, dam bão
dung thai gian, ding thâm quyên, không dê xày ra khiêu ni ye vic giAi quyêt
thi. tuc hành chInE dôi vói can bO, cong chtrc.
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Duy tn cong tac tipdân, giái quy& dan th khiéu nai, t cáo ye dat dai;
Giái quyêt hO so thu hOi dat, giao dat, chuyCn mvc dIch sr dung dat, cap giây
chirng nhn quyên sO' dyng dat lan dãu dOng thâm quyên, dOng quy djnh.
2.6. Thyc hin các cong vic khác theo ni dung cüa Chi thl:
Chi do các phèng ban, doii vi, UBND các xã diêu tra, khào sat các khu
vrc có nguy co sat l& dat, de dpa tInh rnng con ngui; khoanh vOng quy hoch,
bô trI qu' dat, xây dirng kC hoch dê di chuyên nhân dan ra khöi vOng nguy
hiêm.
Rà soát vic giao dat, cho thuê d.t dOi vxi các cOng ty nOng, lam nghip,
các tO chrc kinh tê, các don vj ski' nghip cOng 1p theo dOng chi do cOa Thu
uthng ChInh phO và cüa UBND tinh. Qua két qua kiêrn tra, rà soát trên dja bàn
huyn khong có truà'ng hcip nào giao dat, cho thuê dat dOi vói các cong ty nông,
lam nghip, khOng có trtrng hcp giao dat cho to chirc kinh tê, các don vj sr
nghip cOng 1p chua tir chO hoãn toàn kinh phi nên khOng phái 1p ho so
chuyên sang thuê dat.
Ii. 1JAN11

ciA CHUNG TINII HINII FRIEN KHAI THI)C HI1N:

1. Kêt qua dt du'9'c.
UBND huyn chi do CáC co quan, dcm vi và UBND các xä tnin khai
thrc hin nghiêm tOc Chi thj Ol/CT-TTg cOa ThO tung ChInh phü; triCn khai
thtrc hin các chuo'ng trInh kê hoich ciia UBND tinh, chuong trInh kê ho.ch thirc
hin nhim vv phát triên kinh tC - xà h)i cüa HuyEn Oy, IJBND huyn trCn dja bàn
huyn dit dLrgc rnt sO kCt qua sau day:
- Trin khai k hoch thrc hin tt tuyên truyên, ph biên chInh sách pháp
lut ye dat dai bang nhiêu hlnh thtrc và nhiêu ni dung phong pho; tO chirc các
hi nghj triên khai các van bàn quy phm pháp lu.t ccia UBND tinh.
- Lp, diu chinh, h sung quy hoch sr ding dt, k hoch sr dung dat
hang nãm theo chi tiëu giao; quàn l' tOt quy hoach sO dung dat gOp phân phát.
triên kinh tê xã hi, an ninh quOc phOng.
- Thrc hin cOng tác cp giy chrng nhn quyên sO dyng dt di vOi các
thOa dat cOn ton sot; to chOc nhiêu cuc h9p dê tháo gà vuOng mac trong cOng
tác cap GCN cho tO chOc, h gia dInh, cá nhân trên dja bàn.
- Chn chinh cOng tác thu hi, giao dt chuyên mic dIch scr dung dat, bôi
thrOng, ho trç và tái djnh cu; tang cuOng chi do quãn l' dat cOng, dat dã thu
hOi phic viii cho các miic dIch.
- Co ch chInh sách v bci thung, giái phóng mt b.ng và tái dnh cu
dirac ti'iên khai, áp dung thçrc hin kpthi; tO chrc thrc hin nghiêm ye trInh
tu, thO tkic 1p, thãm djnh phuang an bOi thtthng hO trcy và tái djnh cu thu'c hin
các cOng trInh dir an trên dja bàn huyn dOng quy dnh pháp Iut, dam báo dan
chO, cOng khai, minh bach và cong bang.
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To qu dat sch dé dâu giá quyên sir ditng dat; 1p ho sa trInh S& Tài
nguyen và Môi tnr&ng phé duyt giá dat cii the dê phiic vii cong tác bOi thizmg,
giâi phóng mat bang; dâu giá quyên si~ ding dat to nguôn thu ngân sách.
-

2. Các khó khàn ton ti.
Ben cnh nhng kt qua dt duac, trong qua trInh thirc hin con mt sO
khó khän ton tai sau:
Cong tác giài phóng mat bAng (GPMB) cüa mt s dir an cOn cham, kéo
dài; di ngü can b lam cong tác giài phóng mat bAng It kinh nghim nén vic
giái thIch ye co ché chInh sách, các virng mac v GPMB cham, chua linh ho?t.
-

Viôc thanh tra, kirn tra các xá thirc hin cong tác quãn 1 Nba nuc ye
dat dai thco DC an 1 675 con han chC, chua tO chtrc viêc giárn sat & dja pht.rcmg
do phâi tp trung thçrc hin nhiêu cOng viêc, chü yCu là xtr 19 v1i viêc, chua thc
hin thrçic chirc nãng quán 19, kiCm tra giám sat.
-

Cong tác ch do v cp m&i, cp di Gi.y chiirng nhn theo dir an tng
the tai QuyCt djnh sO 1873/QD-UBND ngây 11/10/2017 ccia Chü tjch UBNI)
tnh Quãng Ngâi ye viéc Ban hành KC hoach thuc hiên do dac, 1p bàn do dja
chmnh, chinh 19 bàn dO dja chmnh, cap GCNQSD dat, xây dung ca so dcr 1içu dat
dai trên dja bàn tinh Quãng Ngãi giai doan 2016-2022. Mc diii, dà tIch circ don
dOc, song vn cOn cham so vOi yCu câu cüa kC hoach.
-

Vic giãi quyêt thu tçic hành chInh khi thirc hin cong vii cüa mt so can
b, cong chiirc cOn chârn; thuc hiên câi céch, dan giãn hóa thu tyc hành chInh
trong linh virc dat dai chra dat hiu qua nhu mong muOn. Do thiCu co' sO vt
chat, (rang thiCt bj.
-

sO

111. KE HOACH TO CHU'C TRIEN KHAI THIIC H1N CH THI
01/CT-TTG
1. Ni dung, k hoach thuc hiên:

Thirc hiên tot Chi thj so 01/C'l'-TTg ngày 03/01/2018 cüa Thu ti.r&ng
ChInh phü ye vic chân chinh, tang cuOng cOng tác quán 19 dat dai vâ xây dirng
h thông thông tin dat dai; Chi thj s 09/CT-UBND ngày 19/4/20 18 cOa UBND
tinh Quáng Ngäi ye vic tang cithng quãn 19 dat cong Ich và các Ioai dat nOng
nghip khác do UBND cap xà quán 1, sO dyng trCn dla bàn tinh Quãng ngãi;
các van bàn quy phm pháp Iut cOa UBND tinh vã Chu'ang trinh kC hoach cong
tác näm cüa ngành Tài nguyen và Môi trung; chtrcmg trinh, kê hoach cüa Huyn
iiiy.
Chi dao các Co quan phOi hap thirc hin hoàn thành D an tang cuông xir
19 vi phm ye quàn 19, sO dirng dat dai dn näm 2020.
Tip nhân, xiir 19 thông tin phãn ánh v tInh (rang vi phm pháp 1u.t dat
dai trCn phm vi huyn, thanh tra. hang nàrn dC xO 19 vi phm dôi vO'i mt sO dôi
tugng có vi phm và danh giá, kiCn nghj, dC xuât hoãn thin h thông chInh sách
pháp luat lien quan den xiir 19 vi pham pháp luat ye dat dai theo quy djnh.
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Tiêp tiic dày manh thc hiën cãi cách hành chInh; kin toàn di ngü can
b, cong chi'c Tài nguyen v MOi rung, cong chrc dja chInh các xà; lam tOt
cOng tác quy hoach, sap xCp, bô nhiCm, dC bt, luãn chuyCn, chuyên dôi v tn
cong tác.
2. Giãi pháp to chtTrc thtyc hin:
- Tiêp nic tang cung cong tác tuyên truyn ph6 bin pháp 1ut v dt dai;
dào tao, bOi dithng, tp huân chuyên mOn nghip vii ye dat dai cho cOng chirc
theo tmg chuyên dê, phü hp vi v tn cong tác.
- Tang cung cong tác kim tra vict chirc thrc hin các ni dung v
quãn 1 nhà nuc ye dat dai ti các xa, các to chilic si:r dung dat; Chi do tháo gO'
kjp thñ nhü'ng vuâng mac nhtthg ton ti trong quàn l dat dai trên da bàn
huyn.
- Giài quyt dirt dim nhrng vithng mc trong giao dat, thu hM d.t, giài
phóng mt bang các dir an dâu tu; giái quyêt kjp thOi các dan thu khiêu nai,
tranh chap dat dai ngay tr co s&.
- Tip t1c xay dxng hoàn thin h thng thông tin dt dai theo hung hin
dai; dày nhanh tiên do và hoàn thành cong tác do dc, chinh l bàn do, däng k'
dat dai, cap Giây chirng nhn quyên sir diing dat; tiêp nhn, giái quyêt hO sa theo
ca chê mt cira dñng quy djnh cüa pháp 1u.t.
- Rà soát nhim vii trInh c.p thm quyn b trI ngun ngân sách chi sir
nghip tài nguyen - môi truO'ng dam bào cho vic thrc hin các nhim viii
chuyên mOn và dâu tu co s vt chat dáp ing yêu câu nhim vi d.t ra.
Trên day là báo cáo kt qua trin khai thrc hin Chi thj s 01/CT-TTg
ngày 03/01/20 18 cira Thu tuing ChInh phü trén dja bàn huyn Minh Long.!.

No'i nIzln:
- UBND tinh;
- S& TN&MT tinh;
-CT,các PCI;
- Phàng TN-MT huyn;
- VP: C, PCVP;
- Urn VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TCH
PHO CHU TICH
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