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BÁO CÁO  

Kết quả thống kê đất đai năm 2022  

trên địa bàn xã Xuân Châu 

 

Thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Công 

văn số 3510/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Văn bản số 794/VPĐK-KHKT ngày 31/10/2022 của Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh Nam Định về việc triển khai thống kê đất đai năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 640/UBND-TNMT ngày 11/11/2022 của UBND 

huyện Xuân Trường về việc thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân 

Trường. 

Trong thời gian qua, UBND xã Xuân Châu đã phối hợp với  Công ty CP 

trắc địa TNMT Nam Bình - đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc thống kê đất đai 

năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

- UBND xã đã thu thập, lựa chọn các tài liệu, số liệu có liên quan phục vụ 

cho công tác thống kê đất đai; 

- Chuẩn bị Biểu mẫu phục vụ thống kê. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Rà soát thực tế các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến 

động đất đai để xác định và chỉnh lý bản đồ khoanh đất đối với các trường hợp 

biến động về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất trong 

năm 2022; xác nhận các trường hợp biến động đã hoàn thành thủ tục hành chính 

nhưng chưa thực hiện trong thực tế vào bảng tổng hợp các trường hợp biến động 

do Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai chuyển đến; 

- Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất của xã gồm các Biểu: 01/TKĐĐ, 

02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ, 05/TKĐĐ, 05a/TKĐĐ; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình 

quản lý đất đai của xã, lập các Biểu: 12/TKĐĐ, 13/TKĐĐ và 14/TKĐĐ; 

- Xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai; 
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- Kiểm tra, hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả 

thống kê đất đai về UBND huyện. 

3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thống kê đất đai 

a. Nguồn tài liệu. 

- Tài liệu bản đồ: bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính theo chỉ thị 

364/CT-TTg, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

-  Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất; hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. 

- Hồ sơ địa chính; thông báo chỉnh lý biến động và trích lục bản đồ, sơ đồ 

kèm theo; hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng đất; kết quả 

thống kê đất đai năm 2021, kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019; bảng tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê do 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến và các hồ sơ, tài liệu đất đai 

khác có liên quan. 

b. Đánh giá mức độ chính xác của tài liệu 

- Bản đồ địa giới hành chính theo chỉ thị 364/CT-TTg là cơ sở pháp lý để 

xác định tổng diện tích tự nhiên của xã theo hiện trạng đang quản lý.  

- Bản đồ địa chính được thành lập bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoài 

thực địa nên có độ chính xác cao; cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ tốt công tác 

khoanh vẽ diện tích các loại đất. 

- Các tài liệu như: thống kê đất đai, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đảm bảo yêu cầu phục vụ phân tích, đánh giá quá trình sử dụng đất. 

4. Phương pháp thực hiện thống kê đất đai. 

Việc thống kê đất đai định kỳ năm 2022 của xã được thực hiện trên cơ sở 

điều tra khoanh vẽ, chỉnh lý các khoanh đất theo từng loại đất, loại đối tượng sử 

dụng đất, đối tượng quản lý đất quy định tại Thông tư 27/2018 vào bản đồ sử 

dụng cho điều tra thống kê. Kết quả khoanh vẽ chỉnh lý lập thành bản đồ thống 

kê đất đai ở của xã để tổng hợp số liệu thống kê đất đai.  

Số liệu thống kê của xã được tổng hợp từ Bảng liệt kê các khoanh đất 

thống kê đất đai bằng phần mềm thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với các chỉ tiêu thống kê bằng các phương pháp phiếu điều tra trực tiếp hoặc 

chỉ tiêu thống kê chuyên sâu khác thực hiện gắn với thống kê định kỳ mà không 

tổng hợp được bằng phần mềm thì sử dụng công cụ tính toán truyền thống để 

tổng hợp; 

II. KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2022. 

1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2022. 

1.1. Hiện trạng theo mục đích sử dụng. 

a) Khái quát chung. 
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Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 623,71 ha, trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp: 294,52 ha, chiếm 47,22% diện tích tự nhiên; 

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 263,70 ha, chiếm 42,28% diện tích tự nhiên; 

- Nhóm đất chưa sử dụng : 65,49 ha, chiếm 10,50% diện tích tự nhiên. 

b) Hiện trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp (biểu 02). 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của xã 294,52 ha, chiếm 47,22% tổng diện 

tích đất tự nhiên. Trong đó:  

 

STT Loại đất 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 294,52  47,22  

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 242,93  38,95  

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 208,71  33,46  

1.1.1.1    Đất trồng lúa  LUA 165,72  26,57  

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác BHK 42,99  6,89  

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 34,21  5,49  

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,42  7,76  

1.4 Đất nông nghiệp khác NKH 3,17  0,51  

c) Hiện trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp ( biểu 03). 

Diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 263,70 ha chiếm 42,28% tổng diện 

tích tự nhiên của xã, trong đó chia thành các loại đất chính sau: 

 

STT Loại đất 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 263,70  42,28  

2.1 Đất ở OCT 34,01  5,45  

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 34,01  5,45  

2.2 Đất chuyên dùng CDG 108,06  17,33  

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 0,50  0,08  

2.2.2   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,01  0,32  

2.2.3   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 30,42  4,88  

2.2.4   Đất có mục đích công cộng CCC 75,14  12,05  

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 1,90  0,31  

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,78  0,12  

2.5 

 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 
NTD 3,13  0,50  

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 114,82  18,41  

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC 0,79  0,13  
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2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21  0,03  

1.2. Hiện trạng theo đối tượng sử dụng và quản lý. (biểu 01)  

   * Đối tượng sử dụng đất theo kết quả thống kê 2022. 

     - Hộ gia đình cá nhân sử dụng: 260,35 ha 

   
- Tổ chức kinh tế sử dụng: 18,49 ha 

   
- Cơ quan, đơn vị của Nhà nước: 69,88 ha 

   
- Tổ chức sự nghiệp công lập: 1,74 ha 

   
- Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo: 3,17 ha 

   * Đối tượng quản lý đất theo kết quả thống kê 2022. 

   
- UBND xã quản lý: 141,48 ha 

    
- Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác quản lý: 128,61 ha 

2. Tình hình biến động đất đai và phân tích nguyên nhân biến động. 

2.1. Biến động so với kỳ thống kê đất đai năm 2021 

2.1.1. Biến động diện tích tự nhiên. 

Giai đoạn 2021 - 2022, tổng diện tích tự nhiên của xã vẫn giữ nguyên   

không thay đổi. 

2.1.2. Biến động về mục đích sử dụng. 

 a, Đất trồng lúa. 

  Đất trồng lúa từ năm 2021 là 166,03 ha, đến năm 2022 là 165,72 ha, giảm 

0,31 ha, trong đó: 

    + Chuyển sang đất ở nông thôn 0,27 ha do thực hiện các quyết định đấu 

giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân làm nhà ở; 

    + Chuyển sang đất có mục đích công cộng 0,04 ha do thực hiện xây dựng 

hệ thống giao thông, thủy lợi nằm trong khu giãn dân. 

b, Đất trồng cây hàng năm khác. 

  Đất trồng cây hàng năm khác từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 42,99 ha. 

c, Đất trồng cây lâu năm. 

 Đất trồng cây lâu năm năm 2021 là 34,10 ha, đến năm 2022 là 34,21 ha, 

tăng 0,11 ha, trong đó: 

   + Biến động tăng 0,22 ha do chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp từ 

đất nuôi trồng thủy sản sang; 

   + Biến động giảm 0,11 ha do chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp 

sang đất ở tại nông thôn. 

d, Đất nuôi trồng thủy sản. 
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   Đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 48,72 ha, đến năm 2022 là 48,42 ha,  

giảm 0,30 ha do chuyển đổi sang: 

   + Đất trồng cây lâu năm 0,22 ha do chuyển mục đích sử dụng đất hợp 

pháp trong khu dân cư; 

   + Đất ở tại nông thôn 0,08 ha do chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp 

trong khu dân cư. 

đ, Đất nông nghiệp khác. 

  Đất nông nghiệp khác từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 3,17 ha. 

 e, Đất ở tại nông thôn. 

 Đất ở tại nông thôn năm 2021 là 33,55 ha, đến năm 2022 là 34,01 ha, tăng 

0,46 ha, trong đó: 

  + Chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang 0,27 ha do thực hiện các quyết 

định đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân làm nhà ở; 

  + Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang 0,11 ha do chuyển mục đích sử 

dụng đất hợp pháp trong khu dân cư; 

  + Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang 0,08 ha do chuyển mục đích sử 

dụng đất hợp pháp trong khu dân cư. 

f, Đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 0,50 ha. 

g, Đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

 Đất xây dựng công trình sự nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022 không có 

biến động, diện tích giữ nguyên là 2,01 ha. 

h, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022 

không có biến động, diện tích giữ nguyên là 30,42 ha. 

 i, Đất có mục đích công cộng. 

  Đất có mục đích công cộng từ năm  2021 là 75,10 ha, đến năm 2022 là 

75,14 ha, tăng 0,04 ha do thực hiện xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nằm 

trong khu giãn dân. 

k, Đất cơ sở tôn giáo. 

  Đất cơ sở tôn giáo từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, diện 

tích giữ nguyên là 1,90 ha. 

l, Đất cơ sở tín ngưỡng. 
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  Đất cơ sở tín ngưỡng từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, diện 

tích giữ nguyên là 0,78 ha. 

m, Đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

  Đất nghĩa trang, nghĩa địa từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 3,13 ha. 

n, Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 

 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 114,82 ha. 

o, Đất có mặt nước chuyên dùng. 

 Đất có mặt nước chuyên dùng từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 0,79 ha. 

p, Đất phi nông nghiệp khác. 

  Đất phi nông nghiệp khác từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 0,21 ha. 

 q, Đất bằng chưa sử dụng. 

  Đất bằng chưa sử dụng từ năm 2021 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 65,49 ha. 

Nhận xét: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp giảm so với kỳ thống kê năm 2021 

nguyên nhân do thực hiện các quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho 

nhân dân làm nhà ở, chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông 

thôn và chuyển đổi mục đích nội bộ nhằm tạo điều kiện phát triển nông nghiệp và 

ổn định đời sống người dân.      

- Tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp tăng so với kỳ thống kê năm 

2021 nguyên nhân là do chuyển từ đất nông nghiệp sang. 

2.2. Biến động so với kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 

2.2.1. Biến động diện tích tự nhiên. 

Giai đoạn 2019 - 2022, tổng diện tích tự nhiên của xã vẫn giữ nguyên   

không thay đổi. 

2.2.2. Biến động về mục đích sử dụng. 

 a, Đất trồng lúa. 

  Đất trồng lúa năm 2019 là 167,08 ha, đến năm 2022 là 165,72 ha giảm 

1,36 ha. 

b, Đất trồng cây hàng năm khác. 

  Đất trồng cây hàng năm khác từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 42,99 ha. 
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c, Đất trồng cây lâu năm. 

 Đất trồng cây lâu năm năm 2019 là 34,04 ha, đến năm 2022 là 34,21 ha 

tăng 0,17 ha. 

d, Đất nuôi trồng thủy sản. 

   Đất nuôi trồng thủy sản năm 2019 là 48,87 ha, đến năm 2022 là 48,42 ha 

giảm 0,45 ha. 

đ, Đất nông nghiệp khác. 

  Đất nông nghiệp khác năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, diện 

tích giữ nguyên là 3,17 ha. 

 e, Đất ở tại nông thôn. 

 Đất ở tại nông thôn năm 2019 là 32,74 ha, đến năm 2022 là 34,01 ha tăng 

1,27 ha. 

g, Đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 0,50 ha. 

h, Đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

 Đất xây dựng công trình sự nghiệp từ năm 2019 đến năm 2022 không có 

biến động, diện tích giữ nguyên là 2,01 ha. 

l, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp từ năm 2019 đến năm 2022 

không có biến động, diện tích giữ nguyên là 30,42 ha. 

 m, Đất có mục đích công cộng. 

  Đất có mục đích công cộng năm 2019 là 74,77 ha, đến năm 2022 là 75,14 

ha tăng 0,37 ha. 

n, Đất cơ sở tôn giáo. 

  Đất cơ sở tôn giáo từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, diện 

tích giữ nguyên là 1,90 ha. 

o, Đất cơ sở tín ngưỡng. 

  Đất cơ sở tín ngưỡng từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, diện 

tích giữ nguyên là 0,78 ha. 

p. Đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

  Đất nghĩa trang, nghĩa địa từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 3,13 ha. 

q, Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 
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 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 114,82 ha. 

 r, Đất mặt nước chuyên dùng. 

  Đất mặt nước chuyên dùng từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến 

động, diện tích giữ nguyên là 0,79 ha. 

s, Đất phi nông nghiệp khác. 

  Đất phi nông nghiệp khác từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 0,21 ha. 

 t, Đất bằng chưa sử dụng. 

  Đất bằng chưa sử dụng từ năm 2019 đến năm 2022 không có biến động, 

diện tích giữ nguyên là 65,49 ha. 

Nhận xét: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp giảm so với kỳ kiểm kê năm 2019 nguyên 

nhân do chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp, xây dựng các khu giãn dân 

nhằm ổn định đời sống người dân.      

- Tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp tăng so với kỳ kiểm kê năm 

2019 nguyên nhân là do chuyển từ đất nông nghiệp sang. 

3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 

trong kỳ thống kê đất đai.  

Trong năm qua, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã được 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất;  

Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án 

trên địa bàn xã thực hiện theo quy định của pháp luật, được sự đồng thuận cao 

của nhân dân; trình tự thủ tục thu hồi đất, quyền lợi của người có đất thu hồi được 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không phát sinh đơn thư khiếu nại tố 

cáo. Chủ trương huy động nhân dân hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông 

thôn mới tiếp tục được thực hiện và được đại bộ phận nhân dân đồng thuận 

hưởng ứng. 

* Tình hình thực hiện dự án trên địa bàn. 

Trong kỳ thống kê, trên địa bàn xã đã thực hiện được một số công trình 

trọng điểm phục vụ chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các công 

trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đã được đưa vào sử dụng như: Trụ 

sở UBND, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, nghĩa địa, khu xử lý rác, mở rộng 

nâng cấp các đường giao thông nội đồng, kênh mương phục vụ tưới tiêu. Đồng 

thời kêu gọi đầu tư các chợ, cầu giao thông và các dự án có vốn đầu tư lớn mà 

ngân sách đáp ứng nhu cầu ổn định đời sống của nhân dân và góp phần phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 
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4. Tình hình giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất nhưng chưa thực hiện (Biểu 5) 

Tính đến 31/12/2022, trên địa bàn xã không có trường hợp được giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. 

5. Tình hình giải quyết tranh chấp địa giới hành chính thực hiện trong 

kỳ thống kê 

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi 

tắt là Dự án 513), giữa xã Xuân Châu và các xã tiếp giáp không có tranh chấp địa 

giới hành chính.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công tác thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn xã Xuân Châu được thực 

hiện nghiêm túc theo quy trình, quy phạm của  Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT 

ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 

3510/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Văn bản số 794/VPĐK-KHKT ngày 31/10/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Nam Định và Công văn số 640/UBND-TNMT ngày 11/11/2022 của UBND 

huyện Xuân Trường về việc thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân 

Trường. 

2. Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất đai 

- Sau khi hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022, UBND xã sẽ tiếp 

tục tiến hành việc rà soát, xác định thực trạng đất nghĩa trang nghĩa địa; xác định 

vi phạm trong sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa theo từng thời kỳ phát sinh để có 

giải pháp giải quyết phù hợp. Kiên quyết xử lý khắc phục hậu quả đối với các vi 

phạm phát sinh sau Nghị quyết 17 của BCH Đảng bộ tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện 

duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế, quy ước quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, 

nghĩa địa. 

- Tiếp tục thực hiện giải toả vi phạm đất giao thông, thuỷ lợi. Tăng cường 

quản lý không để tái phạm và phát sinh vi phạm mới. 

- Nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng đất đai chính đáng, hướng dẫn và tạo 

điều kiện thuận lợi để tổ chức tôn giáo chấp hành các thủ tục về đất đai để được 

sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đồng thời coi trọng việc phòng 

ngừa vi phạm, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật các hành vi vi phạm đất đai liên quan đến tôn giáo ngay 

từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình trạng sự việc đã rồi để lại hậu quả 

khó khắc phục. 

- Thực hiện nghiêm túc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 

trong phát hiện, lập hồ sơ, thực hiện biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về quản lý 

sử dụng đất đai trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai 

năm 2013. 
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- Đề nghị Đảng uỷ xã quan tâm thực hiện vai trò lãnh đạo công tác quản lý 

đất đai tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết 17, Kết luận số 43 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh; 

- Đề nghị UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng 

cường phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý đất đai; tiếp tục quán 

triệt sâu rộng Nghị quyết 17, Kết luận 43 của Tỉnh ủy để nâng cao nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật của người dân trong sử dụng đất đai; nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quản lý đất đai; nhận thức được các chế tài 

sẽ bị áp dụng khi vi phạm pháp luật trong sử dụng đất, khi không hoàn thành 

được vai trò trách nhiệm quản lý đất đai; công khai về vi phạm và hình thức xử lý 

vi phạm về đất đai. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, giảm 

dần và tiến tới chấm dứt các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất.  

- Đề nghị phòng TNMT, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện tiếp tục hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND xã thực hiện quy trình thủ tục xử lý vi phạm về đất 

đai theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên của 

tổ chức nghiêm túc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý đất đai; giám sát 

và tham gia góp ý, phối hợp với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý 

đất đai; xử lý các vi phạm về đất đai theo tinh thần Nghị quyết 17 và Kết luận số 

43 của BCH Đảng bộ tỉnh. 

Trên đây là báo cáo thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn xã Xuân 

Châu./. 
 

Nơi nhận: 
  - UBND huyện; 

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

  - Lưu VP. UBND xã. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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