
UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 

Số:           /TB-VPUBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lào Cai, ngày          tháng 9 năm 2022  

THÔNG BÁO  
Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn 
trả kết quả thuộc lĩnh vực đất đai 

 

Ngày 21/9/2022, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả kiểm tra 
các hồ sơ chậm, muộn trả kết quả thuộc lĩnh vực đất đai. Đồng chí Nguyễn Trọng 

Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, Viễn 
thông Lào Cai, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến tham gia 

của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo như sau: 

I. Đánh giá chung 

Qua báo cáo kết qủa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông 
báo số 185/TB-VPUBND ngày 29/7/2022; cho thấy: Việc giải quyết thủ tục hành chính 

về lĩnh vực đất đai đã có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, muộn trả kết 
quả thuộc lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công và thực tế đã giảm nhiều, đảm bảo 

yêu cầu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (tỷ lệ chậm, muộn dưới 
5%), cụ thể:  

- Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc từ ngày 01/9/2022 
đến ngày 20/9/2022, tỷ lệ chậm, muộn giảm xuống còn 2,1% (từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 31/5/2022 chiếm 26,25%). 

- Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bát Xát từ ngày 01/9/2022 đến ngày 

20/9/2022, tỷ lệ chậm, muộn giảm xuống còn 3,8% (năm 2021 là 21,65% và 05 
tháng đầu năm 2022 là 13,26%). 

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao các sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Thuế khu 
vực Lào Cai - Mường Khương, Viễn thông Lào Cai, lãnh đạo UBND các huyện, 

thành phố và lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bát Xát đã quyết liệt triển 
khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đã thực hiện có hiệu quả nhiều 

biện pháp khắc phục tồn tại, giảm tỷ lệ chậm, muộn trả kết quả trong lĩnh vực đất đai. 
Đồng thời nhắc nhở, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa chưa chỉ đạo thực hiện 

quyết liệt, tỷ lệ chậm, muộn trả kết quả từ ngày 01/9/2022 đến ngày 20/9/2022 còn rất 
cao, chiếm 51,5% (năm 2021 là 18,30% và 05 tháng đầu năm 2022 là 17,20 %) . 
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II. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 185/TB-VPUBND ngày 29/7/2022; 
tiếp tục triển khai quyết liệt, liên tục với nhiều giải pháp thực hiện để duy trì, phấn 
đấu giảm tỷ lệ hồ sơ chậm, muộn về lĩnh vực đất đai xuống dưới 2,0%. 

2. Về dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và 
Môi trường với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết 

thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo đúng trình tự, quy định 
của pháp luật (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định)  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Quyết 
định; yêu cầu nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý, nội dung cần chỉnh sửa; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về việc không tham 
gia cụ thể, đầy đủ, dẫn đến thực hiện không hiệu quả, hoặc khi thực hiện có nhiều 
vướng mắc; Văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27/9/2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến 

góp ý của các địa phương hoàn thiện Quyết định; yêu cầu thời gian gửi xin ý kiến của 
Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022. 

- Sở Tư pháp: Nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể về hình thức ban hành, nội dung 
dự thảo Quyết định; Văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
05/10/2022.   

3. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, 
ngành, địa phương để hoàn thiện tài liệu, sổ tay hướng dẫn (lưu hành nội bộ) có liên 

quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; thực hiện công khai tài liệu hướng dẫn 
lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trương và các địa 

phương (thống nhất nội dung với Sở Tư pháp trước khi công khai); yêu cầu việc thực 
hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, nội dung 

ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, đúng quy định của pháp luật.  

4. Những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng 

không có hồ sơ gốc: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế tổng hợp, 

rà soát và phân loại cụ thể từng trường hợp (mất hồ sơ nhưng có tên trong hồ sơ địa 
chính và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; có tên trong hồ sơ địa chính nhưng 
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; không có tên trong hồ sơ sổ địa chính, không thực 

hiện nghĩa vụ tài chính...); từ đó đề xuất phương án giải quyết cụ thể; yêu cầu thời gian 
thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

30/9/2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, tổng hợp các trường hợp; đề xuất 
phương án giải quyết cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ:  

- UBND thị xã Sa Pa khẩn trương chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chấn chỉnh, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra đánh giá, kiến nghị; kiểm 
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điểm làm rõ trách nhiệm đối với những trường hợp thường xuyên để chậm, muộn trong 
việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức; trường hợp trong tháng 10/2022 không 

chuyển biến đạt mức độ trung bình của tỉnh, giao Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa rà 
soát, đánh giá cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đánh giá năng lực cán 
bộ lãnh đạo Chi nhánh để điều chuyển , luân chuyển vị trí khác cho phù hợp ; yêu 

cầu thời gian thực hiện, báo cáo kết quả gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường trước ngày 05/11/2022. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra UBND thị xã thực 

hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa tăng cường 

kiểm soát, đánh giá việc giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn 
phòng đăng ký đất đai các cấp, hạn chế tối đa tỷ lệ chậm, muộn trong giải quyết công 

việc, chủ động giải quyết, sắp xếp theo thẩm quyền (sắp xếp, bố trí con người cho phù 
hợp, bổ sung con người), đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi 

nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát về tổ chức bộ máy, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, con người tại: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi 
nhánh, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa; đề xuất, tham mưu 

UBND tỉnh đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, xong 
trước ngày 10/11/2022.    

7. Công tác chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường: 

Xác định ngành Tài nguyên và Môi trường phải đi đầu trong công này; do vậy, 
yêu cầu sở quan tâm, triển khai một số nội dung sau: 

- Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành những nội dung UBND tỉnh giao tại 
Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2022 chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của ngành năm 2023 
và các năm tiếp theo; trong đó yêu cầu xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện theo từng năm (về tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng; đầu tư 
trang thiết bị, phương tiện; con người; các khóa đào tạo, học tập kinh nghiệm...). Giao 

Sở Tài chính hàng năm tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để Sở Tài 
nguyên và Môi trường thực hiện nội dung này. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 
đất đai” cụ thể đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát và các 
đơn vị liên quan tập trung nhận lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ sở dữ liệu 
địa chính, đẩy lên hệ thống VBDLis đảm bảo tiến độ: Huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa, 
thành phố Lào Cai hoàn thành trước 30/10/2022; huyện Bảo Thắng, Bảo Yên hoàn 

thành trước 30/11/2022; huyện Mường Khương, Si Ma Cai hoàn thành trước ngày 
30/9/2022. 

- Chủ trì xây dựng và lập kế hoạch cho UBND cấp huyện thực hiện việc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành công tác kê 

khai, đăng ký, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (lần đầu); xây dựng dự toán kinh phí chuyển đổi, cập nhật dữ liệu 

đất đai lên hệ thống phần mềm VBDLis hằng năm.  
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- Để công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường được thuận lợi, 
giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chương trình học tập tại tỉnh Thái Nguyên 
và một số tỉnh khác trong tháng 10/2022; trong đó đề xuất cụ thể những nội dung cần 
trao đổi, thành phần tham gia... Yêu cầu thời gian thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 05/10/2022. 

- Nghiên cứu, thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả để đẩy mạnh thực hiện thủ tục 
hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai liên quan đến thủ tục 
hành chính; trên cơ sở đó bổ sung, bãi bỏ, cập nhật thủ tục hành chính để giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

8. Viễn thông Lào Cai: Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà 

soát, nâng cấp hệ thống phần mềm Igate để đáp ứng yêu cầu trong quá trình giải quyết 
thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số. 

9. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế tỉnh và Chi cục 
Thuế trực thuộc phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, bộ phận “Một cửa” các 
huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, nộp 

hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; tiếp tục phát huy, nhân rộng quy trình đồng 
bộ Mã số thuế cá nhân từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân đối với các 
cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã thí điểm thành công tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai tới bộ phận “Một cửa” các huyện, thị 
xã còn lại; cải tiến lề lối làm việc rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả; tạo điều kiện 

để người dân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 21/9/2022 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, 

Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp; 
- Cục Thuế tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 

- Các Chi cục Thuế; 
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Viễn thông Lào Cai; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Phòng Kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT, TH3, TNMT1. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

    
 

Bùi Công Khanh 
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