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KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN  

Quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của 

UBND tỉnh về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; công bố quyết định ủy quyền ký cấp 

Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng 

Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, 

thành phố Vinh.   

 

Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ an ban hành Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời công bố 

quyết định ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thị xã, thành phố Vinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai 

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An bằng 

hình thức trực tuyến, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ. 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng 

thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

phòng Tài nguyên Môi trường, các Phòng, Ban liên quan của UBND cấp huyện, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và công chức địa chính, chủ tịch UBND cấp 

xã và trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An; 

- Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử 



dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá 

nhân; đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được tập huấn cần làm tốt 

công tác tham mưu liên quan đến công tác của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 

- Người sử dụng đất cần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ 

của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo cho việc quản 

lý, sử dụng đất được thống nhất, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. 

3. Nhiệm vụ 

- Triển khai, hướng dẫn, cụ thể hóa các Điều, các quy định trong Quyết định 

số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An để cán bộ cấp 

huyện, cấp xã và Chi nhánh hiểu để vận dụng giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho 

nhân dân đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, đúng quy định pháp luật. 

- Công bố Quyết định ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố Vinh. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ an ban hành Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

(Quyết định UBND tỉnh ký và đã được phát hành và gửi trên hệ thống 

Ioffice cho UBND cấp huyện, xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai).  

2. Công bố Quyết định ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố Vinh. 

(Quyết định ủy quyền được gửi trên hệ thống Ioffice cho Văn phòng Đăng 

ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai). 

III. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 

1. Về hình thức tổ chức các điểm cầu. 

- Tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến. 

- Các điểm cầu trực tuyến gồm: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường; tại Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tại UBND các xã, phường, thị trấn (đủ 

điều kiện tổ chức do UBND huyện quyết định), trường hợp nếu không tổ chức 



được các điểm cầu cấp xã thì mời chủ tịch, cán bộ địa chính cấp xã tham gia tại 

điểm cầu cấp huyện (do UBND cấp huyện mời). 

2. Thành phần tham gia.   

2.1. Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (mời chủ trì); các đồng chí Phó 

Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo và cán bộ liên quan các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý đất đai, 

phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Thanh tra Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Văn phòng Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai. 

2.2. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo và chuyên viên: phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh 

đạo các phòng: Tài chính, Kinh tế - Hạ tầng (Quản lý đô thị), Tư pháp, Thanh tra, 

Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuế khu vực; 

- Lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai cấp huyện. 

- Công chức địa chính, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn (trường hợp 

không bố trí được điểm cầu tại UBND cấp xã). 

2.3. Tại điểm cầu UBND các phường, xã, thị trấn (do UBND huyện quyết 

định nếu đủ điều kiện để bố trí cầu). 

 - Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn;  

- Công chức địa chính, Tư pháp, Tài chính, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

đoàn thể cấp xã..; 

- Bí thư, xóm (khối) trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận xóm (khối).   

3. Thời gian dự kiến tổ chức. 

01 buổi, vào khoảng từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2021 (thời gian cụ thể 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có Giấy mời chính thức sau). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai.  

- Phân công Lãnh đạo trực tiếp triển khai tại Hội nghị. 

2. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 



- Bố trí điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành Giấy mời Hội 

nghị; điểm danh và theo dõi buổi Hội nghị tại điểm cầu Sở và điểm cầu cấp huyện, 

cấp xã. 

- Tham mưu Quyết định ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 3 

Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh.  

3. Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, 

theo dõi ổn định kết nối với điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong cả thời gian Hội nghị. 

4. UBND cấp huyện. 

Bố trí địa điểm, mời thành phần trên tham dự Hội nghị tại các điểm cầu cấp 

huyện, cấp xã; phân công chuẩn bị ý kiến để trao đổi tại Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch Hội nghị tập huấn trực tuyến quán triệt, triển khai 

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ an ban 

hành Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và công bố quyết định ủy quyền ký cấp Giấy 

chứng nhận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng Đăng ký 

đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố ./. 

 
Nơi nhận:                                                                              

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- UBND các huyện, thành, thị xã (để phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT;  
- Văn phòng Sở, T.tra Sở; 
- Các phòng: QLĐĐ, ĐĐ-BĐ, KHTC; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 
- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Lưu VT, ĐKCGCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Hoàng Quốc Việt 
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