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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại Hội nghị tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021,  

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025 

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê 

Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 

đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các 

đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Trưởng các ban 

HĐND tỉnh, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND các huyện; Phó 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực GPMB; Trưởng các 

phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kinh tế và hạ tầng, Quản lý đô thị; 

Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hội nghị đã được nghe ý kiến phát 

biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và báo cáo tham luận của các đại biểu; 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

 Trong giai đoạn 2019 - 2021, công tác giải phóng mặt bằng đã được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc 

quyết liệt của các cấp, các ngành; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp 

hành các quy định trong giải phóng mặt bằng được triển khai khá tích cực, tạo 

được sự hưởng ứng, đồng thuận của đa số Nhân dân trong vùng dự án, bàn giao 

mặt bằng theo đúng tiến độ để kịp thời triển khai đầu tư xây dựng các dự án, phát 

huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Nhiều dự án, công trình hoàn thành, đi vào hoạt 

động và các dự án đang triển khai làm thay đổi diện mạo, có tác động lan tỏa, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng 

vẫn còn tồn tại, hạn chế, là “điểm nghẽn” trong triển khai các dự án đầu tư, cải 

thiện môi trường đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiến độ giải 

phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm. Tình 

hình khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi 

đôi lúc còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu 

là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt trong 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GPMB; việc huy động sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương 
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chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với nhau và 

giữa các Sở, ban, ngành với các huyện, thành phố trong thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng chưa thực sự chặt chẽ, đôi lúc còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; 

hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đất đai và công tác GPMB còn 

thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế. 

 Trong giai đoạn 2022 - 2025, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác giải phóng 

mặt bằng là rất lớn và đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn 

thành các công trình, cải thiện môi trường đầu tư góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực 

hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 

triển khai công tác giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, 

thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đề nghị Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về công tác giải phòng mặt bằng, để làm căn cứ đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.  

2. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ 

trương của Đảng, quy định, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, chế 

độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp 

thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành các công trình, 

dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư; lợi ích, hiệu quả của các dự án 

đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng công tác vận động, 

thuyết phục, đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, minh bạch về các quy định, 

chế độ chính sách của Nhà nước, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi hiểu rõ, nắm chắc và tự 

giác thực hiện. 

3. UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại quy trình trong công tác 

giải phóng mặt bằng đảm bảo khoa học và đúng quy định của pháp luật. Lập kế 

hoạch chi tiết cho từng dự án và có thời gian cụ thể cho từng bước trong công tác 

GPMB; phân công, gắn trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân theo từng nội 

dung công việc; nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm. Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

công tác GPMB trên địa bàn. 

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm 

Kết luận 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh 

Nam Định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.  



 3 

5. Về việc xác định nguồn gốc đất đai 

- Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà 

soát, phân loại tình hình sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời cập nhật các thông tin 

về chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

xác định nguồn gốc đất đai. 

- Về cơ sở dữ liệu đất đai: 

+ Các huyện tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính 

đối với các xã còn sử dụng bản đồ bằng phương pháp thủ công, hoàn thành trong 

năm 2022. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Dự án tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định”. 

+ Các huyện, thành phố ưu tiên bố trí kinh phí từ tiền sử dụng đất, thuê đất 

để phục vụ công tác đo đạc lập bản đồ địa chính. 

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

+ Các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại các trường hợp và xây 

dựng biểu tiến độ, đề ra mốc thời gian cụ thể để đôn đốc hoàn thành việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Văn phòng Đăng 

ký đất đai đảm bảo theo đúng quy định, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực. 

6. Công tác xác định giá đất và bố trí tái định cư.  

- Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh chỉ đạo triển khai công tác xác 

định giá đất phù hợp với thị trường theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham 

mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất 

phục vụ GPMB.  

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản và giá đất trên địa bàn tỉnh ngăn 

chặn kịp thời các hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá bất động sản 

lên cao gây khó khăn trong việc xác định giá đất phục vụ công tác GPMB. 

- Các huyện, thành phố chủ động rà soát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, chuẩn bị đủ quỹ đất và triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư 

(nếu có) để kịp thời phục vụ GPMB ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp căn cứ 

các quy định của pháp luật thường xuyên rà soát, tham mưu về cơ chế, chính sách 

liên quan công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh để tạo điều 

kiện cho các hộ gia đình bị thu hồi đất sớm ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh 

công tác GPMB, thu hút đầu tư trên địa bàn. 
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7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình, tiến 

độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; kịp thời phát hiện, 

khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý 

nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng nếu phát sinh các khó khăn, 

vướng mắc và đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại địa phương và các ngành chức năng phải trực 

tiếp vào cuộc kiểm tra, xác định cụ thể nguyên nhân và tập trung giải quyết dứt 

điểm, không được để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

8. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố quan tâm thực hiện tốt việc sơ 

kết, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng ở đơn vị, địa 

phương; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách 

nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng.  

9. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác 

nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm 

những đối tượng có hành vi ngăn cản, cản trở quá trình thực hiện GPMB, thi 

công các dự án đầu tư.  

10. Cơ chế phối hợp và trách nhiệm các đơn vị 

- Các huyện, thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng 

(theo từng dự án nếu là dự án trọng điểm) định kỳ hàng tuần, hàng tháng để kịp 

thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo 

ngay với UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan những khó khăn vướng mắc và đề 

xuất phương án giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh. 

- Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ, 

kịp thời nắm bắt những nội dung kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố để 

hướng dẫn hoặc tham mưu, thẩm định trình UBND tỉnh theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm triển khai nhiệm vụ, 

phối hợp thiếu chặt chẽ, đùn đẩy trách nhiệm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng 

mặt bằng. 

 11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành, thực hiện 

tốt chủ trương, chế độ, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng, vì sự phát 

triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và vì sự phát triển kinh tế - xã hội của chính 

địa phương nơi có dự án. 
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 12. Ngay sau Hội nghị này, yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị 

về công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương để tổng kết, đánh giá, đề ra 

phương hướng giải pháp và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm 

vụ công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c PBT TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh, Văn phòng 

ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Thành ủy, các Huyện ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP, TT; 

- Lưu: VP1, VP2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Trần Kha 

 

(Để 

báo 

cáo) 
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