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BAO CÁO KIEM DIEM
Vic triên khai thirc hin Chi thj so 41-CT/TU ngày 11/6/2015 cüa Ban
Thurng vii Tinh ñy và Chi thj so 09/CT-UBND ngày 19/4/20 18 cüa Chil tjch
UBND tinh; kêt qua kê khai và dê xuât phu'o'ng an sap xêp Ii, xfr 1 dôi vri
các co' s& nhà, dat dang quãn 1, sfr thing
Thixc hin kin chi do cüa Chü tich UBND tinE ti Cong van s
7407/IJBNID-NC ngày 06/12/20 18 ye vic ggi kiêrn diem tp the, cá nhân nãrn
20 18. UBND huyn Minh Long báo cáo kiêm diem trách nhirn tp the, cá nhân
trong vic triên khai thii'c hin Chi thi, so 41-CT/TU ngày 11/6/2015 cüa Ban
Thuè'ng vy. TinE üy ye tang cung s11 1nh do ciia Dáng dôi vói cOng tác quàn
1, si'r dyng dat lam nghip và giái quyêt tranh chap khiêu nai, to cáo lien quan
den dat lam nghip trên di,a bàn tinE ('sau day gi tat là Chi thj 41) và Chi thi, so
09/CT-UBND ngày 19/4/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye tang cu'ô'ng quân l
dat cong Ich va các 1oi dat nông nghip khác do UBND cap xà quán 1, sir dyng
trên di,a bàn tinh (sau day gi tat là Chi thj 09); kêt qua kê khai và dê xuât
phuo'ng an sap xêp iti, xü 1 dOi vó'i các co s& nhà, dat dang quàn 1, sü dyng
nhu sau:
I. Vic triên khai, thirc hin Chi thj si 41 cüa Ban Thu'rng vll Tinh üy
và Clii thj so 09 cüa Chil tjch UBND tinh:
1. tXu diem:
Thirc hin Thông bao kêt 1un sO 51-TB/BNCTU ngày 24/8/20 18 cüa Ban
NOi chinE Tinh üy ye ket qua giárn sat theo Kê hoch so 46-KH/BNCTTJ ngày
04/4/20 18 cüa Ban Ni chInh TinE iiy dOi vó'i dOng chI Phó BI thu Huyn ñy,
Chü ti,ch UBND huyn ye vic lành do, chi do, triên khai thrc hin Chi thi, so
41; UBND huyn dã ki,p thè'i khäc phic ton ti, hn chê du'gc neu ra trong
Thông báo kêt 1un sO 51-TB/BNCTU ngày 24/8/20 18 cüa Ban Ni chInE Tinh
üy, dông thà'i ban hành Kê hoch sO 98/KH-UBND ngày 26/10/2018, qua do chi
do các cc quan có chü'c nàng và UBND các xà day mnh cOng tác tuyen truyen,
quãn 1 chat chë dat chuyên dOi sang rmg san xuât dã bàn giao ngoài thirc di,a;
tang cuèng cOng tác tuân tra bào v rrng; cong tác thanh tra vic quàn 1 sr
diing dat lam nghip và giái quyet dirt diem có hiu qua don thu, khiêu ni, tO
cáo, kien nghi, phàn ánh lien quan den dat lam nghiêp tren dja bàn huyn.
V vic trin khai thrc hin Chi thi, 09 cña TJBN1D tinE, UBND huyn d
ban hànE COng van so 864/UBND-KTTH ngày 11 9/11/2018 và chi do các co
quan don vj, UBND các xa thixc hin nghiêm t1tc Chi thj. Qua do gop phan nang
cao duc nhn thrc cüa can b và ngithi dan trong cong tác quan 1, s dyng dat
lam nghip, dat cOng Ich, giái quyet tranh chap khieu ni, to cáo lien quan den
dat nOng nghip. COng tác bào y và phát trien rmg dugc to chá'c thirc hin tOt;

vic lip, thm djnh, phê duyt và t chc thrc hin phucTng an giao dt, cap giây
chrng nhn quyn s1r dng dt duçic thirc hin cong khai, dan chü và ding quy
dinh cüa Nhà nuó'c.
UBND huyn dà ban hành 02 Kt 1un thanh tra vic chp hành pháp 1ut
trong quàn 1, sr dng dat va giài quyêt thñ ttc hành chInh ye dat dai ti UBND
05/05 xã trén da bàn huyn. Trpng tam là cong tác quàn l sir diing dat cOng
Ich. Qua thanh tra, dã phát hin sai phrn vic quàn 1 str dung dat cOng ich trên
di bàn huyn. UBND huyn däi kjp thèi chi do Chü tjch UBND 05 xã và các
Ca quan, doii vj lien quan khàc pliçic, sra chUa các khuyet diem, ton ti.
2. Khuyt diem, han ch:
q) Kliuylt diem, hçmn c/il:
Cong tác quàn l, s1r ding dt lam nghip tren dja bàn huyn chua dap
üng yeu cu, vn con xày ra tInh trng lan, chiêrn dat thng nhung châm duçyc
phát hin, xü l chu'a kp thO'i, nhu: dat dã giao cho các h5 gia dinh, cá nhân
truó'c day lien ket trông rüng vó các Cong ty; dat cho h gia dInh, cá nhân thuê
nhixng không quàn 1 chat chë dê nguO'i dan lan, chiêm.
Dã chi dao thirc hin rà soát chuyn di quy hoch 03 1oi rirng nhung
quán l chua chat chë, chm triên khai trong vic bàn giao chuyen dOi chirc
nàng cho các dan vj, các xã quán l)' theo quy djnh.
Cong tác quàn l, sir ding dt cOng Ich trên dja bàn các xã chua chat chê,
con dê xáy ra sai phm nhât là trong cOng tác trong cOng tác kiêm ke, thông kê
theo quy dnh cüa Lut Dat dai.
c) Nguyen nhân:
Mt s cp üy, chInh quyn dja phuang chua nhn thrc dy dñ thrn quan
trçng cüa Chi thj so 41, Chi th so 09; chua thây rO diiçic trách nhiêm cüa tp the,
Ca nhân trong vic thirc hin quàn 1, sir dcing dat lam nghiêp, dat cOng Ich.
Vic theo dOi, dánh giá sau khi giao dt, giao rung chua duoc chii trpng;
thieu s1.r phôi hçp gitta ngành chirc nAng và các ngành lien quan trong vic tharn
muu cho UBND huyn thrc hin cOng tác quán 1 Nhà nuc ye giao, cho thue
rung và dat lam nghip chua dông b.
Là dja bàn huyn min nüi, di sang nhân dan cOn gap nhiu khó khàn,
thiêu dat san xuat, trInh d dan trI hn chê, dieu nay dn tth thic chip hành
pháp lut trong bão y và phát trien thng cüa mOt so h dan hn ch, dn dn
vic ian, chiêm dat lam nghip, dt cOng ich, tranh chip dt dai.
3. Bin pháp khc phiic:
Tip tic chi do dy manh trin khai thrc hiên có hiu qua Chi thj s 41,
Chi thj 09, Chuang trInh hành dng so 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 thuc hiên
Chi thj so 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng v
tang cinmg sir 1ãnh do cüa Dàng dôi vi cOng tác quãn 1, bào v yà phát trin
rung; Chi th so 35-CT/TW ngày 26/5/2014 ciia B Chinh tr y tang cuO'ng sr
lanh do cüa Dâng dôi yj cOng tác tiep cOng dan yà giài quyt khiu nai, t cáo.
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Day mnh Cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut nht là
pháp lut ye khiêu ni, to cáo, pháp 1ut dat dai và các van bàn pháp 1ut khác có
lien quan cho can b, dàng viên và tang 1p Nhân dan.
Tang cu'?mg cOng tác lanE do, chi do, don dc, kim tra vic t chi.rc
thrc hin Chi thj 41, Chi thj 09 c1ia các ca quan don v, UBND các xà.

Thu'ng xuyên tun tra báo v rung, phông chng cháy rmg; kjp thi phát
hin, dâu tranh ngàn ngra các hành vi vi phm pháp lut ye dat lam nghip ngay
ti co sO Tang cung cOng the kiêm tra, kiêm soát, phát hin, ngän chn xir l'
kp thai nghiêm rninh các hành vi vi phrn Lut Bào v và Phát triên rmg.
II. Vic kê khai và d xuãt phtwng an sp xêp 1i, xir 1 dôi vi CáC cY
so' nhà, dat dang quail i, sfr ding
1. Cong tác triên khai thirc hin:
Thirc hin Cong van s 3162/UBND-KT ngày 05/06/2018 ye vic xây
dimg phuung an sap xêp li, xir l nEà, dat cüa các co quan to chtrc dan vi và
doanh nghip thuc phrn vi quàn l cña tinh, UBND huyn da chi dio phông
tài chinh Kê hoch huyn phOi hcip vói các Ca quan, dan vi, và UBND các xà rà
soát, kê khai và xây drng phuong an sap xêp 1i, xir l nhà, dat cüa các co quan,
tO chirc dan vi trên di,a bàn huyn, báo cáo UBNT) tinh theo quy djnh.
Tuy nhiên, trong qua trInh chi dto trin khai thrc hin, các co' quan, dan
vi, chua phôi hgp chat chë, sâu sat vâi phông Tài chInE-Kê hoch dê tharn rnu'u
UBND huyn trong vic 1p báo cáo kê khai và xây drng phuang an sap xêp 1i,
xi 1 nhà, dat cüa các co quan tO chirc don vi, và doanh nghip trên di,a bàn
huyên theo tinh than chi do cüa UBND tinh ti Cong van sO 3162 nêu trên, dn
den vic báo cáo len cap có thâm quyên chm thai gian quy djnh và khOng day
dü ni dung theo yêu câu (da so din tIch, nguyen giá nhà 6' chu'a sat vó'i thy'c
té,' hO so' th dyng dat da sO khOng cO vi thitrzthng dan vjvà ké toán dang quán
lj sz'c dyng tài san, khi bàn giao khOng có hO so' th dyng dát).
-

2. Nguyen nhân:
Vic chi dao, kim tra, dOn dc các co quan, dan vi, và UBNI) các xà
trong qua trInh triên khai thrc hin vic rà soát, kê khai và xay drng phuang an
sap xêp lai, xir l nhà, dat cüa các co quan, to chuc dan vi, chua chat ch, quyêt
lit; mt khác co quan tham mu'u duçic giao nEim vi.i chü tn chua thrc hin tot
vai trô, trách nEim tham muu cho UBND huyn các bin pháp thirc hin dan
den viec kê khai và xay dirng phuang an sap xêp con chm trê và chua dam bào
chat lucing, ni dung, yêu cau theo tinE than chi do cüa UBND TinE.
Các co quan, dan vi, chua nhan thuc dugc tm quan tryng yà khOng chu
dng trong cOng tác ke khai, quàn l, si~ diing tài san nhà, dat cüa các Ca quan,
to chuc, don vi. VI vy, vic tOng hp báo cáo cOn gp nhiêu khó khàn.
Viêc theo dOi, phàn ánh tài san trên s sách k toán cüa mt s don vi, cOn
hInh thuc, chOng chéo (nhat là tài san dat), chua cp nEt tài san c1.i the, rO rang.
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Cüng mt thè'i dirn xây dirng phumg an sap xp xir 1 nhà, dt cña các
Ca quan, to chü'c, dan vj do ca quan Tài chInh-Kê hoch chfi trI, dông thai cüng
trong th6i dim nay co quan Tài chInE phic vi Cong tác kern toán Nba nuó'c khu
virc III cho nên xir 1 cong vic thiêu kjp thôi, chrn thii gian báo cáo cho Tinh.
3. Bin pháp khc phiic:
Trong thi gian va qua, UBNID huyn dã nghiêrn tác phê bInh ca quan
chü trI và các dan v lien quan, dng thai UBND huyn tO chi'c hi ngh quán
trit, triên khai và ban hành Cong van chi do vic 1p báo cáo kê khai và dê
xut phixang an sap xêp li, x1r l nhà, dat cüa các ca quan, to chic, dan v trên
dja bàn huyn; sau hi ngh triên khai, chi do cüa UBND huyên; các ngành, các
cap dã khan truo'ng to chü'cthirc hiên, khäc phic cácthiêu sot trong thà'i gian
qua, to chiirc thrc hin dt kêt qua; phông Tài chInh-Kê hoch dã tong hçTp tharn
mini UBND huyn báo cáo cho UBND tinh (Báo cáo sO 4601BC-UBND ngày
27/11/2018).
Tp trung chi do các ca quan, dan v và UBNID các xã tiêp t1ic triên khai
thrc hin Nghj dinE so 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cña ChInh phü quy
djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lut Quàn l, sir dçing tài san cOng và Thông tu sO
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cüa BQ Tài chInh hu'óng dan mt so ni
dung cüa Ngh djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017.
Chi dao, t chirc kim dirn lam rô nguyen nhân, trách nhiêm cña th'ng tp
the, cá nhan các ca quail, dan vj trong vic triên khai thc hin và bin pháp
khäc phiic trong thà'i gian den.
Trên day là báo cáo kirn dim lam rO nguyen nhân, trách nhiêm và bin
pháp khàc phic trong vic triên khai thirc hin Chi thj sO 41 -CT/TU ngáy
11/6/20 15 cüa Ban Thrè'ng v11 TinE üy và Chi thj so 09/CT-UBND ngày
19/4/2 018 cüa ChÜ tch UBND tinh; kêt qua ke khai và de xuât phuo'ng an sp
xêp l?i, x1r l dOi vi cac ca s nhá, dat dang quãn l, s1r ding trén dja bàn
huyn Minh Long; tp the lãnh dao UBND huyn nghiêm tác nhn khuyt dim
rut kinh nghirn trong chi do, diêu banE các ni dung, nhiêm vi neu trên. Kinh
báo cáo Ban Thung v TinE üy, Uy ban nhân dan tinh d theo dOi, chi do.t
TM.UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Noi nhân:
- Thu'èng trirc Tinh üy;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Ban To chi'rc Tinh ñy;
- S Nôi vu;
- Thuô'ng trirc Huyn üy;
- CT, PCT UBND huyên;
- VPUB; C,PVP;
- Lu'u: VTUB, NV.
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