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CHUJNG TRiNH 

hành dng thijc hin Ngh quyt s6 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa Ban 
Chap hành Trung u'o'ng Bang v "Tip t*zc dôi m(ri, hoàn thin the ch, 

chInh sách, nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 và sfr dçing dat, to dng 
Iirc dna ntro'c ta trr thành ntrcrc phát triên Co thu nhp cao" 

Thirc hin Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa Ban Ch.p hành 
Trung uong Dàng v "Tip tiic di mdi, hoàn thin th ch& chinh sách, nâng 
cao hiêu luc, hiu qua quán 1 và sir diing dt, tao  dng hrc diva nuâc ta tth 
thành nithc phát trin có thu nh.p cao" (gQi tt là Nghj quyé't 18-NQ/TW), Tinh 
üy Lao Cai ban hành Chuong trInh hành dng nhu sau: 

I. TiNH HINH 

Thôi gian qua, cong tác quàn 1 nhà nuàc v dt dai trên dja bàn tinh Lao 
Cai dã dat  dixçvc nhüng kt qua tIch circ, gop phn khai thác và phát huy có hiu 
qua ngun 1c tü dt dai phiic vii mic tiêu phát trin kinh t - xã hi, qu& 
phOng, an ninh, n djnh xã hi, dam bâo an ninh hwng thirc, báo v môi 
trix?ing... Hiu qua quãn 1 nhà nuéfc v d.t dai tirng brnrc duçic nâng len; chinh 
sách, pháp 1ut v dt dai ngày câng di.rçic hoãn thin, bão dam quyn và Igi Ich 
cüa nhà nuàc, nhà du tu và cüa ngithi si'r diing dt; khung giá dt và bang giá 
d.t duçic xây drng theo quy djnh; thj trithng bt dng san có bi.thc phát trin; 
cong tác thanh tra, kim tra, giám sat vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut v dt 
dai, giãi quyt các tranh chp, khiu ni, t cáo và vi phm pháp 1ut ye d.t dai 
có chuyn bin tIch crc. 

Tuy nhiên, vic giâi quyt thU tic hành chInh v dt dai con chm, muon; 
vn cOn tInh trng 1n, chirn dt dai, xãy dirng cong trInh trái phép trên dt 
chua phU hçp vOi miic dIch sCr diing; ca si dtt lieu, h thông thông tin dt dai 
chua di.rçc hoàn thin. Tranh chp, khiu nai,  t cáo và vi phm pháp 1ut ye dat 
dai cOn din bin phirc tap,  nhiu vi viéc chm dugc xir 1. Tiên d thrc hin 
Dir an tang ci.thng quân 1 và co sr d[ lieu dt dai và Di,r an tang cu0ng quân I 
di vi d.t dai có ngun g& tir cac nông lam triiO'ng cOn chm. 

Nguyen nhân là do th.n thirc v chinh sách, pháp 1u.t v& d.t dai CO noi, có 
lUc chua dUng, chua dy dO. thüc chp hành pháp 1ut ye dat dai cUa mt b 
ph.n can b và nguOi dan cOn h?n  ch. D.t dai có tInh ljch sO, nguôn gôc da 



dng, phüc tap, nhy cam. ChInh sách, pháp 1ut v dt dai cèn thiu han ch& 
bt cap, thiu thng nht, ãnh hu&ng dn hiu qua quân 1', tao  kë h d không It 
cá nhan, t chirc lçii ding, triic igi, gay tht thoát, lang phi tài san nhà nuc. 

H thng t chirc, b may quân 1 nhà nràc v dt dai cèn bt cp, có noi 
con chira phü hqp; di ngQ can b, cong chüc thirc hin quãn 1 dt dai cOn 
thiu v s luçmg. yu v chit luçmg trong do cOn mt b phn kern v näng hrc 
và dao  düc cong vii, nh.t là di ngü dja chInh cp xa. Quy djnh cüa h thng 
pháp lu.t v dt dai cOn mâu thun, chng chéo vài các quy djnh pháp lu.t 
khác; ch tâi xir l vi phm pháp lut v dt dai cOn thiu, chixa hqp 1 và chua 
dü manh  d ran de, ngän chn các hành vi vi pham. Cong tác trin khai do dac 
1p bàn d, h s dja chinh, cp Giy chüng nhn chua dng b; vic dâu tu 
trang thit b, cong tác dào tao,  bM duöng di ngü can b ngành tài nguyen và 
môi triiO'ng cOn han  ch lam ánh hi.thng không nhô dn cht krqng cong tác 
quán l, sir d11ng h tMng h sci dja chInh... 

II. MuC  TIEU 

Ngun hrc dt dai dugc quãn l, khai thác, sü dung bâo dam tit kirn, bn 
vüng, hiu qua cao nh.t; dáp i'rng yêu cu dy manh  cong nghip hoá, hin dai 
hoá, cOng b.ng và n djnh xa hi; bão dam quc phOng, an ninh; bão v rnôi 
trtthng, thIch 1rng vth bin di khI h.u. Nâng cao nãng 1irc länh dao  cüa cap üy, 
t chüc dàng và hiu içrc, hiu qua quàn 1 nhà nu'âc trong linh virc dAt dai; t?o 
sir chuyn bin manh  me v nhn thIrc, hành dng và trách nhim trong vic sir 
ding hçp l, hiu qua tài nguyen dAt dai. Hoàn thin h th6ng thông tin, Co s 
d1t lieu dAt dai; kin toàn t chüc bt may quàn l nba nuOc v dAt dai bâo darn 
tinh g9n, hiu Irc, hiu qua, dng b, thng nhAt. 

III. NHIM VIJ, GIAI PHAP 

1. Thông nhAt ye nhn thüc; tang ctr&ng sr lãnh do cüa các cAp üy, to 
chtrc dãng, phát huy vai trO cüa h thông chInh trj các cap và nhân dan 
trong quail i và si'r diing dat. 

- Các cAp u, t chi'rc dàng, chInh quyn, Mt tr.n T quc Vit Narn va 
các t chirc chInh trj - xã hi các cAp dAy manh  cong tác tuyên truyn d can b, 
dãng viên và nhân dan hiu dung, dAy dü v dAt dai thuc sâ hcru toàn dan do 
Nhà nuOc là di din chU sâ hUu và thng nhAt quãn l, nhAt là v quyn và nghia 
v11 cüa Nhà rnthc, quyn và nghia vu cüa t chiirc, h gia dInh và cá nhân dugc 
Nhà nuâc giao quyn sfr dung dat theo quy djnh pháp lut. Dat dai là nguôn lrc 
to Ion cAn dtxgc phát huy, quàn 1 và sir dung có hiu qua, bn vüng, bào dam 
cOng bAng; khOng d bj suy thoái, hu' hoai,  lang phi, tharn nhüng, tiêu cçrc. 

- Di mói hInh thirc, ni dung và dAy mnh cOng tác tuyên truyn, ph 
bin, giáo due  pháp lut v dAt dai, nãng cao nhn thtrc và ' thüc chAp hành 
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pháp Iut v dt dai cho can b, dãng viên, ngithi dan, doanh nghip. 

- Tang cithng vai trô giám sat cüa Hi dng nhân dan, M.t tr.n T quc 
Vit Nam, th chrc chInh trj - xã h5i các cp và cüa nhân dan trén dja bàn; phát 
hin và phán ánh kjp thôi nhitng vuàng mc, bt cap, sai phm trong thi hành 
chinh sách, pháp 1ut v dt dai d xfr 1 kjp thoi, hiu qua.- Các cp u, th chirc 
dàng, chinh quyn that là ngixôi dirng du tp trung lath dao, chi  dao  vic xây 
drng và thirc thi chinh sách, pháp Iut v dt dai trong do cO nhim vi.i xây drng 
và hoàn thin Co s& dü 1iu dt dai, chuyn di s trong llnh vrc dtt dai; dng 
thai phâi chju trách nhim nu d các t chirc, cá nhân thuc ph.m vi mInh quãn 
I vi phm pháp 1u.t, tri1c lçri, gay th.t thoát, sfr diing lang phi dat dai. 

2. Hoàn thin chinh sách quãn 1 và sfr diing dat dông b vó'i the ch phát 
triên nên kinh té thj trirông djnh hiróiig xã hi chü nghia 

2.1. Dôi ,nó'i và nâng cao c1ut lu'ing vic IIp  quy Izoich, k Jzoçich sü' 
daig ãt 

- Quy hoch, k hooch  si:r dicing d.t diiçc 1p phãi có tm nhIn dài han,  dáp 
üng diiqc yêu cu phát trin kinh t - xa hi nhanh, bn vttng; bão dam quc 
phông, an ninh; báo v môi trung, thIch üng vói bin di khI hu. Dng thti 
phái th hin dtrçc phuoiig hiió'ng, miic tiêu tr9ng dirn và chin hxqc cüa vic 
sir ding dt tiimg dja phucing, tüng ngành, trng 11th virc. 

- Phi hçip vói B Quc phOng, B Cong an trong qua trInh 1p quy hoach 
sü diving dt cp tinh, quy hoach sr diing dt quc phông, an ninh bâo dam phü 
hçip vài yeu c.0 phát trin kinh t - xa hi, cUng c quc phOng, an ninh; rà soát, 
xác djnh ranh giói dt quc phOng, an ninh; xác djnh vj trI, din tIch dat quôc 
phOng, an ninh không cOn thu cu sir d'ing d bàn giao cho dja phuoig quán l, 
sir diing. 

- Bâo dam sir tham gia, vào cuc tIch c11c, có trách nhim cüa các ngành, 
dia phucrng; chü tr9ng nâng cao cong tác tham vn kin than dan, cong dông 
doanh nghip trong vic 1p quy hoach  si'r diing dt d bâo dam phü hçrp, thông 
nht, dng b, gn kt chat ch vii các quy hoach  ngành, llnh virc có sü dicing 
d.t, thüc d.y 1.n nhau d tao  dng lrc phát trin. Quy hoach, k hoach sir dung 
dt duçic xây dirng phái mang tInh tng h9p cao, thrc sir là co s& dé trin khai 
các quy hoach khác có sir diing dat. 

- Quy hoach  sü ding dt phâi báo dam sir kt hqp gifla chi tiêu các l°ai  dt 
gn vol thông gian, phân vüng sü dung dt, he sinh thai tir nhiên; the hin dugc 
thông tin den tirng v tn theo quy djnh pháp Iut. Vic xãc djnh clii tiu s11 ding 
dt phài phü hqp vOi nhu cu, djnh müc sü ding, tránh lang phi trong phan bô, 
quân l và sfc dicing d.t. 

- Hoàn tliin k hoach sü ding dt 05 näm (2021- 2025) cap tinh, k hoach 
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sir diing dt hang nàm kjp tbô!i  dáp irng yêu cu phát trin kinh t - xã hi cüa 
tinh, tuân thu các chi lieu sir diing dt qu& gia dã dixçc Thu tuóng ChInh phñ 
phân b& 

2.2. V giao 6/, clio thuê dat, cli uyn inyc d,'ch si' dyng at 

- Vic giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir ding d.t phài phü hçip 
vci quy hoach, k hoch sü dung dt dã duçic phê duyt và tuân thu theo dung 
các quy djnh cüa pháp luat  v dt dai. 

- Tang cithng cong tác quân 1, kim soát chat chê vic chuyn miic dich 
sr dung dt, dc bit là dt trng lüa, dt thng phOng h, dt ri'rng dc diing, dt 
rt'rng san xut là rung tir nhiên; dt cüa các doanh nghip nhà nuOc thoái vn, cô 
phn hoá. 

- Tang cu&ng phân cp, phân quyn cho các dja phixo'ng di dOi vi kim 
tra, giám sat, dy mnh cài cách thu ti1c hành chInh trong thirc hin thu tçic dàng 
k bin dng dt dai, chuyn mitc dIch, cp giy chirng nh.n quyn si:r d1ing dat. 

- Ban hành hii&ig dn tMng nht các trLxing h9p du giá và các tnrmg hqp 
khOng du giá quyn sà diing d.t theo quy djnh cüa pháp 1ut và phü h9p vôi tInh 
hInh thrc t& yêu cu phát trin cüa tinh gop ph.n nàng cao hiu qua thu hut, kêu 
gi du tir các dir an có sir ding dt trên dja bàn. 

- Nâng cao thuc trách nhim cüa các cc quan, don vj trén dja bàn tinh 
trong vic quân 1, kim tra, giárn sat vic giao dt, cho thuê dat, chuyên mvc 
dIch sir dicing dt ti dja phisoiig theo quy djnh pháp lut. 

- Rà soát, sua di các van bàn quy phm pháp lut v dt dai lien quan giao 
dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch si'r diing dt trên dja bàn (quy djnh hgn mt'c 
giao &lt, hgn nu'c cong nhan quyri th dyng dát, tách titha, hçip thza dOi vài dat 
a, dá't nóng nghip ...) thuc thrn quyn cüa tinh, phü hçxp diu kin thirc tê cüa 
dia bàn. 

2.3. Báo dam hiçu lye, cOng kiwi, ,ninh bçzch trong cOng tác bi thwàng, ho 
trp, tái djnh cu', thului déh vi Inyc dich qucp/thng, an ninh; plidi triên kink ti - 
xö iii i'l 4i1 i'ciz quôc gia, cong cong 

- Vic thu hM dt phài tuân thu theo dung các quy djnh pháp 1ut v d.t 
dai; chi dliç'c thrc hin sau khi phixcrng an bi thuông, h trç và tái djnh Cu 

dUQC phê duyt. Di vi trirO'ng hcp thu hi dt ma phãi b tn tái djnh cu thI 
phài hoàn thành bO tn tái djnh cii tnu&c khi thu hOi dat. COng tác bOi thithng, hO 
trçY va tái dinh cii phái dam bào cong khai, minh bach,  dam bâo sir hài boa gifla 
1ci ich cüa Nhà rnràc và ngu6i có dt bj thu hi và nhà du tu theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

- Hoàn thin t chuc, b may, co ch hoat  dng, Co ch tài chInh cua các to 
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chi'rc phát trin qu dt dü närig 1irc to lip, quân l, khai thác qu d.t, thrc hin 
tt nhim viii bM thu&ng, h trç, tái djnh Cu khi Nhà nuâc thu hM dAt. 

- Kiên quyt thu hi dAt cüa t chüc, Co quan nhà nuóc, don vj sr nghip 
sfr ding dAt không dung miic dich, kern hiu qua, nht là ti các vj trI có igi th& 
khâ näng sinh igi cao, ngän chn th.t thoát vn, tài san nhà nuóc. 

- Co co ch giám sat, theo dOi vic giao dAt tái djnh cu cho ngithi dan bj 
thu hi dAt g.n vri trách nhim ngir1i di.rng du chinh quyn, dja phuong, chü 

tu dj,r an nhm bão dam kjp thi quyn, li Ich chInh dáng, hçrp pháp cüa 
ngithi có dAt bj thu hi d tránh dcm thu, khiu kin lien quan dn dAt dai. 

- Thirc hin diu chinh bang giá dAt 5 näm tinh Lao Cai dam bâo dung trInh 
tir, h so theo quy djnh cüa pháp 1uIt. 

- Rà soát, kin toàn Hi dng thm djnh giá dAt cüa tinh dam bão s luçmg, 
thành phân, chit luong; dng th?yi si:ra di, b sung quy ch lam vic cüa Hi 
dng trên nguyen t.c phân cong ciii th trách nhim cüa timg thành viên hi 
dng d dáp irng yêu cu, nhim vii. 

2.4. Nâng cao c1ut lu'9ng, hiu qua cong Mc xác din/i giá dEh, chi'nlz sdch 
tài chInh v dI dai 

- Thrc hin bó khung giá dAt theo djnh hurng cña Trung uong và theo quy 
djnh, 1 trInh duc quy djnh tai  Lut Dt dai si:ra di và các van bàn hu&ng dAn 
thi hành Lut. 

- Viêc thirc hin xác djnh giá dAt dam bào theo dung quy djnh cüa pháp 
lut; có Co ch hUu hiu d nâng cao ch.t lugng cong tác djnh giá dAt, bào dam 
tInh dc 1p cUa hi dng thm djnh giá dAt, nãng lirc cüa t chüc tu vn xac 
djnh giá dAt, näng lirc và dao  duc cüa các djnh giá viên; báo dam cong khai, 
minh bach.  Hi dng nhân dan tinh quyt djnh và kim tra, giám sat vic thirc 
hin giá dAt. 

- ChInh sách tài chInh v dAt dai phâi bào dam hài hoà igi Ich cüa Nba nuó'c, 
ngu?ii sir diing dAt và nhà dAu tu; có co ch diki tit, si'r diving hgp 1, hiu qua 
ngun thu tr tin 51r diing dAt, tin thuê dAt; trin khai thirc hin chInh sách u'u dâi 
thu& tin si'r diing dAt, tin thuê dAt phü hgp vâi lTnh ViJC, dja bàn ixu dãi dAu tir; di 
vói ho ngheo, dng bào dan tc thiu s6, gia dInh ngu&i có cong vài cách rnng. 

- Nghiên ciru quy djith vic sfr ding mt phn ngun thu tir dAt d h trg cho 
các cong dng dan cu noi có dAt bj thu hi va cho nguôi có dAt bj thu hi. 

2.5. Tang cu'ô'ng quãn lfr thj irwUng bt ttng san, trong dO co thj trithng 

quyn sü' dyng dit 

- Xây drng h thng thông tin thj truông bt dng san g&n vi thông tin dAt 
dai bâo dam dng b vói h tMng quàn l cUa ca nuóc; có chInh sach khuyên 
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khich phát trin thj tnr&ng quyn sir diing dt, nht là thj trthng cho thuê dat 
nông nghip theo dnh hurng cüa Trung hong. 

- Cu the boa các co s pháp l và tang cuô'ng thirc hin thanh toán không 
dung tin mt trong giao djch bt dng san; thirc hin các giái pháp bão dam thj 
tnr&ng bt dng san phát trin lành manh,  an toàn, bn vrrng; kim soát ch.t 
chê, khc phic tmnh trng du co dt dai trên dja bàn tinh 

2.6. Hoàn th4n coc1z c/n'nh sac/i v quán Ij, sá'dyng dat nông ng/zip 

- To diu kin thu.n lçi d ngu&i si:r diing dt nông nghip ducic chuyn 
dii miic dIch san xut cay trng, vt nuôi, nâng cao hiu qua si:r diing dt nông 
nghip theo quy hoach gn t1c hin hiu qua chin luçic phát trin nông nghip 
hang hóa cüa tinh. Tang cung quán 1 cht lung dt, khAc phiic tInh trng 
thoái hoá, suy giám ch.t luçing dat. 

- Xây dirng co ch& chinh sách phfi h9p và M chüc thirc hin thu hsM dt 
giao khoán không du tu hr các Cong ty nông, lam nghip v dja phuong quân l 
và thirc hiên giao dt, cho thuê dt theo quy djnh, phü hçrp vi diu kin cüa 
ti'rng dja bàn. 

- Thirc hin tt chInh sách giao dt cho dng bào dan tc thiu s cOn thiu 
dt san xut; dng thai có co ch, giái pháp lâu dài dé quán 1 cht chë vic 
ngithi dan sing phii thuc nông nghip chuyn nhuçmg quyn si.'r diing dt dn 
dn không cOn ti.r lieu san xuk 

2.7. Tang czthng quân lfl vic sü' dyng dit da inyc die/i 

- Tp trung huàng dn vic quàn 1 sir ding d.t da mlic dIch theo các quy 
djnh cüa pháp lut tai  hrng thOi dim ban hành; bào dam duçic quyên cüa ngui 
sir diing dt cüng nhu tao  ti da ngun thu cho Ngân sách Nhà nuóc (dat nông 
nghip kinh doanh dii lich, thztong mgi; dá"t cong trInh náng lucrng cO hogt dng 
khai thác khoáng san...) 

- Trên ccx sà các quy djnh pháp Iut, ti chirc thirc hin t& các quy djnh v 
quãn 1, si'r diing dt quc phOng, an ninh kt h9p v&i san xut và xây dirng kinh tê. 

3. Day mnh cái cách hành chInh, chuyên di s và nâng cao näng lirc 
quãn 1 nhà nu*c v dat dai 

- fMy mnh chuyn di s trong linh vrc quân l và sir ding dat; tp trung 
chi d.o thc hin các giài pháp d dy nhanh tin d hoân thành các Dir an lien 
quan dn Mt dai1  lam ccx sâ hoàn thin h th6ng thông tin, ccx sâ dii 1iu Mt dai. 

- Tang cung phân cp, phãn quyn trong thi.rc hiên thu flic hãnh chInh, 

Dij an Tang cix?xng quãn 1 dt dai vã xay dirng co so dtt 1iu dt dai trên dja bàn tinh Lao Cai 
và Dr an Tang cumg quãn 1 dOi v&i dat dai có nguôn gôc tir nông lam tnr&ng quôc doanh trên 
da bàn tinh Lao Cai, 
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cung cp djch v1i cong v dt dai theo hithng nâng cao trách nhim cüa dja 
phrnmg nhtrng phài có sir kim tra, giám sat, kim soát cht ch, thu&ng xuyên 
gn vOi cái each thrc chit các thU tiic hành chInh, giãm phiên ha, tiêu circ cho 
nhân dan và doanh nghip. Quyt 1it cái each thU t'çic hành chInh trong linh virc 
d.t dial, phn du giàm trit d t 1 h s chm, muon  v linh virc d.t dai; dAy 
manh thirc hin thU tic hành chInh duqc cung cAp duài hlnh thUc djch viii cong 
trirc tuyn mi'rc d 3, mirc d 4. 

- Thrc hin cong khai minh bach quy hoach, k hoch sir dicing dAt trên 
trang thông tin din tfr theo quy djnh d ngu?i dan, doanh nghip tra cüu di vci 
ni dung dxçic phép cong khai theo quy djnh. Th%rc hin dang k bt buc ye 
quyn sCr diing dAt và mçi bin dng dAt dai, dng thai có ch tài cii th& dU 
manh d ngãn chãn các truàng h9p giao djch không dang k t?i  co quan nhà 
nurc có thAm quyn. 

- Kin toàn, hoàn thin h thng cci quan quãn 1 dAt dai, Trung tam phát 
trin qu5 dAt trên dja bàn tinh bâo dam tinh gun, thng nhAt, hiu lirc, hiu qua. 
Tip tVc  hoàn thin, nâng cao nãng lirc các tt chüc djch vii cong trong linh virc 
dAt dial. Rà soát s luçmg biên ch; có chInh sách dâi ng, dào tto, bôi duO'ng, 
nâng cao näng 1c, trInh d can b, cong chirc ngành quãn 1 dAt dai; nâng cAp 
cci si 4t chAt, trang thit bj dáp üng t& yêu cAu quân 1 trong tlnh hInh mói. 

- Quan tam ngun 1irc dAu tu cho Cong tác diu tra, dánh giá tài nguyen 
dAt; thng kê, kim kê dAt dai; giám sat sU diving dAt; bâo v, cãi tto và phic hi 
chAt luqng dAt nhm quân I cht chë v s luçng, chAt hzçng dAt phic vi cho 
1p quy hoch, k ho?ch sU diing dat, lam cci s& sir diing dat ben ving. 

4. Di mói, tang cuô'ng cong tác thanh tra, kim tra, giãm sat, xtr 1 vi 
phm; giãi quyt tranh chAp, khiu ni, t cáo lien quan den dat dai; siêt 
cht k 1ut, k ctroiig, phông, chông tham nhung, tiêu ctyc 

- Di mài, tang cuông cong the kim tra, giám sat cUa các cAp Uy, t chrc 
dãng, chInh quyn, Hi dng than dan, Mt trn t quc Vit Nam và các to chrc 
chmnh trj - xã hôi các cAp trong viéc xây dung, ban hành, tO chirc thirc hin cci chê, 
chInh sách v dAt dial; giãi quyt tranh chAp, khiêu ni, to cáo lien quan den dat dai; 
tang cumg phông, chéng tham nhUng, tiêu C1JC trong quãn 12 va sU ding dat. 

- Tang cuô'ng kim soát quyn krc, thi.r?ng xuyên kim tra, giám sat, thanh 
tra, kim toán vic quân l, sfr diing dAt; xfr 1 kjp th?yi cac hânh yj vi phm 
pháp lut v dAt dai; si& cht k lut, k cucing, phông, chông tham nhUng, tiêu 
circ trong 1mb vijc dt dai. 

- Tin hành kim tra, thanh tra trách nhim giài quy& khiu nti, t cáo cUa 
các ngành, các cAp, thirc hin phiiong châm giâi quyt trit d tranh chAp v dAt 
dial ngay tt'ir cci so, tránh vuçit cap. 
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5. Tp trung giãi quyêt co' ban nhfrng hn ch& khuyt diem, vithng 
mac kéo dài lien quan dn quãn l và sfi' duing dat 

- Tp trung ngun 1irc du tu, chi dao  quyt 1it và nãng cao trách nhirn 
cüa các cp üy, t chüc dãng và chInh quyn trong xi's 1,2 nh&ng hn ch, khuyt 
dim, vu&ng mc v dtt dai có ngun gc ti's nông, lam tnthng quc doanh; các 
khu bão tn thiên nhiên; dt ri'rng giao cho chInh quyn cp xâ quân 1; dt cüa 
các Ca s's san xut, don vj s1r nghip dä di di và dt t?i  mt so dir an Khu do 
thj, nhà & trên dja bàn. 

- Thirc hin du giá quyn sfr diing dt khi sp xp 1?i  tri s&, Co s& lam vic 
thuc s& hthi nhà nuâc d chuyn sang miic dIch phát trin kinh t bão dam phñ 
hçip vó'i quy djnh cüa pháp 1ut; di vâi dt thu hM ti's c phn hoá, thoái von 
doanh nghip nhà nuóc; cácloai dt dirge si's dicing da mic dIch. 

- Giái quyt d.t &,t san xut cho dng bào dan tc thiu s theo quy 
hoch, k hoch sfr diing dt; nhQng tin ti, vis&ng rn&c v quán 1 và si's diing 
dt do ljch si'r d 1i trong do cO tInh trng xây nhà trên dt nông nghip, trông 
cay trên dt nông nghip không dñng mlic dIch si's diing dt... phü hçp v&i thirc 
tin và quy djnh pháp lut. 

IV. TO CHIC THIIC HIN 

1. Ban Thu'&ng vi Tinh üy tp trung lãnh do, chi do trin khai thc hin 
Nghj quyt 1 8-NQ/TW, Chiscmg trInh hành dng cüa Tinh üy bão dam thông 
nht, this&ng xuyên, nghiêm tüc, hiu qua; djnh k' báo cáo kt qua thrc hin v&i 
Ban chp hành Trung ixang Dàng, B Chinh trj và Ban Chip hành Dãng b tinh. 

2. Các cp üy dãng trirc thuc Tinh üy can cir nhim v1i, giài pháp trong 
Chixang trinh hành dng cüa Tinh üy ban hành van bàn t chi'sc thirc hin phü 
hop vâi diu kiên, tInh hInh thc t cüa co quan, don vj, dja phisong; thu&ng 
xuyen kim tra, don dc, dánh giá kt qua thirc hin, hng nãm báo cáo kêt qua 
thirc hin vOi Tinh u (qua Ban can sr dáng Uy ban nhán dan tinh,). 

3. Dáng doàn Hi dcng nhân dn tinh chi do vic ban hành kjp th&i co 
ch& chInh sách lien quan dn t chüc thi hành, trin khai các quy djnh pháp lut 
v dt dai phfi hop vói yêu cu và tInh hlnh thirc tin cüa dja phuong. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh u djnh his&ng nii dung, huàng dn các co quan 
thông tin, truyn thông thijc hin có hiu qua cong tác tuyên truyn, phô bin 
Nghj quyêt sO I 8-NQ/TW và Chixong trInh hành dng cüa Tinh ñy. 

5. Mt trn T quc Vit Narn và các t chüc chInh trj - xã hi tinh tang 
cuO'ng Cong tác giárn sat, phãn bin xä hi, dy manh  4n dng các tang lóp 
nhân dan tIch circ chAp hành và tham gia giám sat vic thire hin Nghj quyêt và 
chInh sách, pháp lust v dAt dai. 



T/M TINH UY 
THU' 

TINU U 
4AO CJ\ 

Dng Xuân Phong 
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6. Ban Can sv dãng Uy ban rthân dan tinh chi cto xây drng K hoach thirc 
hin Chucmg trInh hành dng cüa Tinh üy trong dió tip tic th hóa và phân 
cong nhim viii cho các s, ban, ngành, dja phuong; chü trI, ph& hqp vói các co' 
quan cO lien quan thuO'ng xuyén theo dOi, kim tra, diôn dc, so' kit, tng kt và 
djnh kS'  báo cáo Tinh üy viêc thirc hiên hin Nghj quyt s 1 8-NQ/ và Chuong 
trInh hành dng cüa Tinh üy.I. 

Noi nhân:  
- Ban Bi thu Trung i.ro'ng Dáng, 
- Các Ban Dàng Trung hong, 
- Van phông Trung uong Dãng, 
- BCS Dãng ChInh phU, 
- BCS Dãng B Tài nguyen và Môi truYng, 
- Các ccr quan tham mini giüp vic Tinh u, 
- Các Dâng doãn, Ban Can sur dãng và 
f)ãng b trirc thuc, 
- Các sci, ban, ngành, Mt trn To quôc 
và các to chirc chinh trj - xà hi tinh, 

- Các dOng chI Tinh u' viên, 
- Lãnh dao Vãnphông Tinh ui', 
- Chuyên viên tong hçip VPTU, 
- Luu Van phông Tinh u. 



BANG CONG SAN VIT NAM 

Lao Cai, ngày thángA'zam 2022 

PHIJ BIEU 

Phân cong t chü'c thtrc hin Chtrong trInh hãnh dng 
(Kern theo Oiuv'ng trInh so' 4 6'G -CTr/TUngày ig tháng 10 nàrn 2022 cza Ban C'h4o hành Dáng b3 tinh Lao Cal,) 

TT Nhim viii chInh Co quan chü trI Co quan phi hçp 
Thôi gian/ 1 trInh 

th'c hin 

1 
T chirc h9c tp, quán trit, tuyên truyn Nghj quyt 
1 8-NQ/TW cüa B ChInh trj và Chung trmnh hành 
dng cüa Tinh Uy 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u 

Các cr u Dãng trrc 
thuc Tinh ui', M.t trn 
T quc tinh và các to 
chirc chInh trj - xa hi 

Qu IV/2022 

2 
Xây dmg K hoch thrc hin Chutng trInh hành dng 
ci:ia Tinh üy trong do tip tVc  ci th hóa và phân cong 
nhim vi..i cho các sO', ban, ngành, dja phuang 

Ban Can sir Dãng UBND tinh; các Dãng 
doàn, cp u' Dâng tlVc  thuc Tinh u và các 

t chic chInh trj - xã hi 
Qu IV/2022 

Dèi rnO'i và nâng cao cht 1ung vic 1p quy hoach, 
k ho?ch sO' dung dt 

Ban Can sr Dáng 
UBND tinh 

Các cp u' Dãng trirc 
thuc Tinh 

Hang nàm 

4 
Hoãn thin quy djnh v bi thixO'ng, h trçi, tái ctjnh 
cu, thu hi dt vi rnic dIch quc phOng, an ninh; phát 
trin kinh t - xã hi vi 1i ich quc gia, cOng cong 

Ban Can sir Dâng 
UBND tinh 

Các cap u Dâng trrc 
thuôc Tinh uS' 

Theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye dat dai 

5 1-bàn thin Co ch, chinh sách tài chInh v dt dai 
Ban Can sr Dâng 

UBND tinh 
Các cp u5' Dãng trirc 

thuc Tinh uS' 
Theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye dat dai 

6 
Hoàn thin cor ch, chInh sách v quãn iS', sO' diing ctt 
nông nghip 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

CáC cp u5' Dáng trirc 
thuc Tinh u5' 

Theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye dt dai 

CAl 



11 

TT Nhini vçi chInli Co quan chü trI Co quan phôi hyp 
Thô'i gian/ 1 trInli 

tliu'c Iiên 

7 Hoàn thin co ch quân iS' và sü diing dt da mijc dIch 
Ban Cn sr Dâng 

UBND tinh 
Các cap uS'  Bang tnrc 

thuôc Tinh u5' 
Thco quy djnh cüa 
pháp Iuãt v dt dai 

6 

Dy manh  chuyn di s trong lTnh vrc quãn iS' và 
sCr ding dat; tp trung chi dao  th%rc hin các giãi 
pháp d dy nhanh tin d hoàn thành các Dr an lien 
quan dn dt dai lam ca sà hoàn thin h tMng 
thông tin, ca so dft 1iu dt dai. 

Ban Can sir Dâng 
UBND tinh 

Các cap uS' Bang tr%rc 
thuôc Tinh u5' 2022-2025 

7 
Tang cirOng phân cap, phân quyn trong thirc hin 
thu tiic hành chinh, cung cp djch vii cong v dt dai 
theo huOng nâng cao trách nhirn cüa dja phuQng 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn üy, thj üy, 
thành üy 

2023-2024 

8 

Xir IS' nhüng  han  ch, khuy& dim, vuOng mc v 
tht dai có ngun gc tr nông, lam truOng quc 
doanh; các khu bão tn thiên nhiên; dt rung giao 
cho chinh quyn cp xä quãn iS' 

Ban Can sr Dãng 
UBND tinh 

Các huyn üy, thj üy, 
thành üy 

2022-2025 

Kim tra, don d&, si kt, tng kt và djnh k5' báo 
, F 

cáo Tinh üy vic thc hin hin Ngh quyêt so 18- 
NQ/TW ngày 16/6/2022 cUa Ban Chp hành Trung 
ixcing Dáng và Chucmg trInh hành dng cüa Tinh ü 

Ban Can si Dâng 
UBND tinh 

Các cp uS' Bang tri,rc 
thuc Tinh uS', Mt trn 
T quc tinh và các t 
chCrc chInh trj - xã hi 

Hang näm và theo 
quy djnh 
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