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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

 nghe báo cáo tiến độ và thống nhất biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ  

cấp đổi GCNQSĐ nông nghiệp sau DĐĐT 
 ( 

 

 

Ngày 28/12/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tiến độ và 

thống nhất biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp 

sau DĐĐT trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Dự 

hội nghị có các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện; đ/c Chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã, thị 

trấn. Sau khi nghe đ/c lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ 

cấp đổi GCNQSĐ nông nghiệp sau DĐĐT, báo cáo, giải trình của Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn về tiến độ, kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập và hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ 

sau DĐĐT, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp đổi GCN QSDĐ cho các trường 

hợp đủ điều kiện trong Quý I/2022, cụ thể: 

+ Về hồ sơ các xã, thị trấn phải tập trung lập: Xuân Kiên (175), Xuân Ngọc 

(115), TT Xuân Trường (980), Xuân Thượng (79), Xuân Ninh (49), Xuân Bắc (3), 

Xuân Thành (189), Xuân Châu (206), Xuân Tiến (521), Xuân Phú (226), Xuân 

Vinh (67), Xuân Hồng (638), Xuân Phong (452), Xuân Trung (39), Xuân Tân 

(125), Xuân Thuỷ (415), Xuân Hoà (31). 

+ Về hồ sơ các xã, thị trấn phải hoàn thiện để Hội đồng đăng ký đất đai của 

xã xét duyệt: Thọ Nghiệp (292), TT Xuân Trường (87), Xuân Phương (87), Xuân 

Ninh (58), Xuân Bắc (326), Xuân Thành (160), Xuân Châu (182), Xuân Tiến 

(151), Xuân Vinh (280), Xuân Hồng (1.518), Xuân Trung (29), Xuân Tân (136), 

Xuân Đài (85). 

+ Về việc trả GCN QSDĐ cho người dân: Thọ Nghiệp (912), Xuân Ngọc 

(7), Xuân Phương (95), Xuân Ninh (400), Xuân Bắc (200), Xuân Thành (370), 

Xuân Châu (100), Xuân Tiến (1.500), Xuân Phú (255), Xuân Vinh (876), Xuân 

Hồng (954), Xuân Phong (400), Xuân Trung (528), Xuân Tân (54), Xuân Thuỷ 

(133), Xuân Hoà (300), Xuân Đài (1.060).  

- Chủ động mời lãnh đạo đơn vị tư vấn về địa phương đánh giá tiến độ, chất 

lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ; thống nhất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, 
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vướng mắc; thỏa thuận cam kết về tiến độ hoàn thành công việc theo các mốc thời 

gian; thực hiện chi trả kinh phí theo khối lượng công việc đã thực hiện để hoàn 

thành được chỉ tiêu nhiệm vụ mà UBND huyện đã giao.  

- Đối với những xóm, tổ dân phố mà hồ sơ DĐĐT trước đây còn thiếu, 

không đồng bộ, chưa đúng thực tế; số liệu diện tích khi đo đạc, kiểm tra không 

đúng với hồ sơ (thị trấn Xuân Trường, xã Xuân Hồng, Xuân Tiến, Xuân Ngọc): 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm việc với đơn vị tư vấn và cơ sở xóm để 

nghe báo cáo lại tình hình; thống nhất quan điểm giải quyết; thống nhất phân công 

người trực tiếp chỉ đạo giúp cơ sở giải quyết vướng mắc; yêu cầu Tiểu ban DĐĐT 

cấp xóm trước đây và ban lãnh đạo cấp xóm hiện nay tập trung giải quyết các tồn 

tại vướng mắc để tiến hành lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận (trường hợp cần 

thiết phải tổ chức giao lại đất cho các hộ tại thực địa). 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn và trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố phối hợp 

chặt chẽ với đơn vị tư vấn để thực hiện nhiệm vụ, không được phó mặc công việc 

cho đơn vị tư vấn. Đồng thời, phân công lãnh đạo UBND xã, thị trấn nắm tiến độ và 

chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tư vấn, kịp thời yêu cầu đơn vị tư vấn thực 

hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nội dung công việc theo hợp đồng đã ký. 

- Đối với những hồ sơ đã được Phòng TN-MT huyện xem xét, thẩm định có 

ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải kịp thời bổ 

sung, không để kéo dài thời gian bổ sung hoặc bổ sung không đúng yêu cầu làm 

ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hồ sơ và thời gian phê duyệt. 

- Về quy trình, thủ tục và xử lý một số vấn đề vướng mắc như: việc hoàn 

thiện bản đồ, phiếu thửa; bổ sung hồ sơ thừa kế, tặng cho; cấp đổi GCN đối với 

những trường hợp đã sử dụng sai mục đích; cấp đổi GCN đất xâm canh; trả GCN 

đã cấp đổi cho người dân và thu lại GCN cũ...: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứu và thực hiện theo Hướng dẫn 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 của Sở 

TN-MT tỉnh; Công văn số 193/UBND-TNMT ngày 11/7/2016, Công văn số 

183/UBND-TNMT ngày 25/5/2017, Công văn 153/UBND-TNMT ngày 09/5/2018 

của UBND huyện. 

2. Giao Phòng TN&MT huyện:  

- Nắm tình hình và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa 

phương thực hiện. Tranh thủ ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Sở TN-MT, đồng thời, 

tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, 

tham mưu UBND huyện ra Quyết định cấp đổi GCN đất nông nghiệp theo quy định. 

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

huyện đã giao các địa phương tại Hội nghị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện có biện 

pháp chỉ đạo. 

3. Yêu cầu các đơn vị tư vấn bố trí làm việc với các địa phương để tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc; tăng cường nhân lực có chất lượng giúp các xã, thị trấn sớm 

hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 
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4. Chi nhánh VPĐK đất đai huyện tăng cường bố trí nhân lực viết GCN 

ngay sau khi hồ sơ đã được thẩm định, phê duyệt; rà soát hồ sơ đảm bảo chính xác 

các thông tin trước khi chuyển Phòng TNMT huyện. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên đôn đốc, nắm tiến độ 

thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

ngày 28/12/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
Đỗ Văn Minh 
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