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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý nhà nước về đất đai 3 tháng đầu năm 

phương hướng nhiệm trong thời gian tới 
 

  

Thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, UBND huyện. UBND huyện 

báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về đất đai Quý I năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI QUÝ I 

NĂM 2022 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, các văn bản chỉ đạo 

của tỉnh, huyện. 

UBND huyện tiếp tục yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Nghị 

quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 43-

KL/TU; Kế hoạch số 95/KH-UBND và Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 28/8/2018 của 

Ban Thường vụ huyện ủy. Ngày 23/02/2022 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai 

công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2022 đến chủ tịch, công chức địa chính các xã, 

thị trấn. 

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1. Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất đã được duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định 

Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chức năng 

lập báo cáo UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 đến thời điểm hiện tại và đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất 2021-2025 theo dự kiến phân khai của UBND tỉnh. 

2.2. Lập Kế hoạch sử dụng đất và triển khai kế hoạch năm 2022. 

UBND huyện đã triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 đảm bảo chất lượng 

và thời gian. 

Ngay sau khi kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt UBND huyện 

thông báo công khai đến UBND các xã, thị trấn và tổ chức công khai trên công thông tin 

điện tử của huyện. Đồng thời đôn đốc, yêu cầu các xã triển khai thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay 



đã triển khai một số công trình dự án, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các 

lĩnh vực. 

3. Thực hiện công tác thống kê đất đai: 

Hoàn thành xong công tác thống kê đất đai năm 2021 và đã báo cáo kết quả về 

sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo chất lượng và thời gian. 

 4. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

 4.1 Dự án Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc:  

Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc đã triển khai từ những năm 2016, dự án đã cơ bản 

hoàn thành, đã thực hiện 9 đợt đấu giá, số lô đưa ra đấu giá 379 lô, số tiền thắng giá là 

342.775.885.000 đồng. 

Trong thời gian qua, UBND huyện tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ 

đang sử dụng đất trong phạm vi dự án. Kết quả sau khi đối thoại đã có 5 hộ tự nguyện 

bàn giao mặt bằng, chủ động tháo dỡ các công trình bàn giao đất để thực hiện dự án, 

Hiên nay còn 3 số hộ chưa đồng thuận, cố tính chống đối mặc dù đã được các cấp các 

ngành tổ chức tuyên truyền nhưng cố tình không phối hợp để bàn giao mặt bằng để 

triển khai. Hiện nay, các ban ngành đoàn thể của huyện đang phối hợp với UBND thị 

trấn tổ chức các đợt tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành chủ trương của nhà 

nước. Bên cạnh đó lãnh đạo UBND huyện đang chủ động xin ý kiến của các đơn vị 

chức năng của tỉnh trong việc giải quyết vụ việc. 

Đồng thời UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn chủ 

động tham mưu, xây dựng phương án cưỡng chế đối với các hộ cố tình không hợp 

tác, nhằm đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 

về thời gian thực hiện dự án.  

 4.2. Dự án mở rộng bãi rác thành phố: UBND huyện đã hoàn thành công tác 

GPMB dự án với diện tích 9,2 ha và bàn giao toàn bộ diện tích cho Trung tâm phát 

triển quỹ đất của tỉnh để quản lý. Hiện UBND huyện đang phối hợp với các đơn vị để 

đưa diện tích trên vào sử dụng. 

4.3.  Dự án khu công nghiệp Mỹ Thuận 

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, UBND huyện đã chủ động tham mưu 

Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo; thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng; xây dựng 

phương án GPMB theo đúng quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ 

thể: 

- Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Đợt 1 và đã được UBND 

tỉnh giao đất tại Quyết định số 2504/QĐ-UB ngày 19/11/2021 với diện tích 137,54 ha 

đạt 91,74 % diện tích của dự án. 

- Đã tổ chức phê duyệt phương án Đợt 2 và tổ chức chi trả cho các hộ. Hiện 

UBND huyện đã lập hồ sơ giao đất đợt 2, đang trình sở Tài nguyên và Môi trường 

đang thẩm định hồ sơ. 



- Các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với 2 xã mới 2 hộ có diện tích đất ở 

phải thu hồi lên để đối thoại và xét nhu cầu Tái định cư. Sau đối thoại các hộ đã nhất 

trí để phối hợp với HĐGPMB để thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với xã Mỹ 

Thuận mời 5 hộ có diện tích đất vườn ao trong khu dân cư lên để đối thoại về chính 

sách đền bù, hỗ trợ. Tại buổi đối thoại đã có 4/5 hộ đồng ý với phương án HĐGPMB 

đã xây dựng. Hiện HĐGPMB đang hoàn thiện hồ sơ các hộ còn lại để công khai 

trước khi phê duyệt phương án. 

4.4. Dự án Mở rộng ga Đặng xá: 

Công tác GPMB đã hoàn thành, UBND huyện đã lập hồ sơ đã Trình UBND 

tỉnh, sở Tài nguyên và môi trường bàn giao quy đất cho ban quản lý dự án đường sát 

để tổ chức thực hiện 

5. Dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất hiện 

đang triển khai xây dựng hạ tầng như dự án của công ty TNHH phát triển thương mại 

Thanh Tùng, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Long, công ty cổ phần nhựa 

Mỹ Thịnh, công ty TNHH sản xuất và thương mại Kỳ Linh, công ty TNHHĐT&TM 

Thiên Phúc Lộc tại xã Mỹ Hưng, công ty TNHH Tuấn Sinh tại xã Mỹ Tân, Công ty 

CP Thiên Nam tại xã Mỹ Thành, công ty CPĐT Mỹ Thành tại xã Mỹ Thành. Nhìn 

chung các dự án trên địa bàn sau khi được giao đất đã tuân thủ các quy định chung, 

đã đưa đất vào sử dụng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. 

- Đối với các dự án đang triển khai tập trung chủ yếu trên đại lộ Thiên Trường: 

Công ty cổ phần Mạnh Hải, công ty TNHH ô tô Việt Hùng, công ty TNHH KDTM 

Đức Phương và công ty TNHH Kường Ngân, công ty Đức Phương, Công ty Vũ Đức 

Thắng, Công ty TNHH TV HANOI tại xã Mỹ Hưng đang triển khai các bước thực 

hiện dự án. UBND huyện giao các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị 

trấn hỗ trợ các nhà nhà đầu tư trong công tác GPMB, lập các thủ tục, tổ chức tuyên 

truyền đến các hộ sử dụng đất. Kết quả đến nay một số dự án đã cơ bản xong công tác 

GPMB, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích, 

cho thuê đất. 

6. Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy kết quả 

thắng giá sau đấu giá. 

- Chỉ đạo các cơ quan của huyện của huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Mỹ Lộc trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 68 

hộ gia đình, cá nhân trúng giá đất trúng giá đất xen kẹp năm 2021 tại các xã Mỹ Thịnh, 

Mỹ Thành, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Mỹ Thắng, Mỹ Tiến. Đến nay cơ bản các hộ đã được 

nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận đất ngoài thực địa. 

- Trình UBND tỉnh Nam Định hủy kết quả thắng giá 01 lô đất tại xã Mỹ Thịnh do 

người trúng giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

7. Cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tái định cư khu đô thị Mỹ Trung. 



Căn cứ theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND 

huyện đã cấp 101 GCNQSDĐ cho 53 hộ đủ điều kiện tái định cư. UBND huyện đã có 

văn bản đề xuất UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính đối với 30 

hộ đợt 2 và đang tiếp tục triển khai rà soát, phân loại đối với các hộ còn lại.  

Ngày 5/9/2021, UBND tỉnh có văn bản số 656/UBND-VP3 giao cho các sở Tài 

chính, sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh xem xét quy định của pháp luật 

hướng dẫn UBND huyện tổ chức thực hiện lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho 30 hộ 

theo báo cáo 3701/BC-UBND ngày 1/9/2021 của UBND huyện Mỹ Lộc. 

8. Công tác cấp đổi GCNQSD đất sau Dồn điền đổi thửa và Công tác xử lý 

phương án 1456 

- Công tác cấp giấy chứng nhận cho các hộ sau dồn điền đổi thửa: Tổng số chỉ tiêu 

các xã, thị trấn đăng ký cấp đổi năm 2022 là 550 giấy, trong đó: Mỹ Tiến: 150 giấy, Mỹ 

Thắng 150 giấy, Mỹ Hưng: 50 giấy, Mỹ Thuận: 100 giấy, thị trấn Mỹ Lộc: 100 giấy.  

Đến nay tổ công tác huyện đã thẩm định được 63 hồ sơ tại xã Mỹ Tiến, phòng Tài 

nguyên và Môi trường đang hoàn thiện thủ tục trình lãnh đạo UBND huyện ban hành 

quyết định cấp giấy.  

Đến nay, UBND xã Mỹ Tiến đã xây dựng được 111 hồ sơ, UBND xã Mỹ  Hưng 

xây dựng 80 hồ sơ cấp GCN lần đầu cho các hộ tại thôn 3. Hiện hồ sơ đã được phòng 

TNMT, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Mỹ Lộc kiểm tra, dự kiến sẽ thẩm định 

trong tháng 4/2022. 

- Công tác xử lý theo HD 1456: Kế hoạch năm 2022 là xử lý được 20 trường hợp. 

Đến nay UBND huyện đã phê duyệt được 12 trường hợp tại xã Mỹ Thắng. Hiện UBND 

xã Mỹ Tân đã xây dựng được 7 hồ sơ, đang phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường xen xét trước khi mới các phòng ban chuyên môn của huyện về thẩm định. 

9. Công tác đấu giá đất năm 2022 

Trong tháng 2 năm 2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ 

trong tâm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tại hội nghị UBND huyện đã giao 

trong tháng 3 năm 2022, các xã, thị trấn phải hoàn thành xây dựng hồ sơ làm căn cứ để 

các phòng ban chuyên môn thảm định trước khi trình UBND tỉnh xin giá khởi điểm. Hiện 

nay qua nắm bắt, một số xã đa cơ bản xây dựng xong hồ sơ đấu giá. Dự kiến trong tháng 

4/2022 sẽ tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ trước khi trình các xã ban ngành và UBND 

tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. 

10. Công tác xử lý các vi phạm đất đai 

Ngay những tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung vào công tác 

tuyên truyền, phổ biển pháp luật về đất đai, kiên quyết xử lý các vi phạm mới phát 

sinh và từng bước xây dựng hồ sơ xử lý với các vi phạm cũ. Kết quả trong Quý 1 

năm 2022 trên địa bàn huyện không phát sinh trường hợp vi phạm đất mới. Đối với 

các vi phạm đất đai cần tiếp tục xử lý theo Kết luận 43 và Kế hoạch 95 UBND huyện 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện. 



11. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

Hiện 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến nên việc thực hiện các thủ tục về đất đai có nhiều thuận lợi. Việc thực hiện một 

số thủ tục về đất đai, môi trường đã được công khai tại bộ phận một cửa, phòng tài 

nguyên môi trường thường xuyên cử một cán bộ tham gia trực tại bộ phận một cửa, 

nhiều thủ tục hành chính đạt cấp độ 3. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

- Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và Nhà nước 

về đất đai tại các địa phương còn hạn chế không thường xuyên và liên tục.  

- Một số cán bộ, công chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ huyện đến xã 

chưa thực sự thực hiện hết chức năng nhiệm vụ được giao, chưa tham mưu kịp thời để 

thực hiện nhiệm vụ, một số yếu cả về chuyên môn nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu 

cầu công việc; 

- Khối lượng công việc phải giải quyết trong thời gian ngắn, dồn dập gây áp lực 

khi thực hiện nhiệm vụ đối với đội ngũ công chức từ huyện đến xã, thị trấn; 

- Vi phạm đất đai nhiều nhiệm vụ giai đoạn trước còn tồn tại để lại lớn, khi thực 

hiện Kết luận 43-KL/TU, Nghị quyết 16-NQ/HU, Kế hoạch 95/KH-UBND và Kế 

hoạch 73/KH-UBND. 

- Công tác cấp đổi giấy chứng nhận sau DĐĐT thực hiện trên địa bàn toàn 

huyện rất chậm, không đảm bảo tiến độ và kế hoạch của huyện đề ra. 

 - Một số dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuê đất trên 

địa bàn huyện, đã được các cấp tổ chức kiểm tra, tuy nhiên đến nay chưa có giải pháp 

cụ thể để xử lý. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 

 1. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn; 

 2. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác cấp GCNQSD đất sau DĐĐT 

và sử lý theo Hướng dẫn 1456/STNMT-TTra của Sở TN&MT. Phấn đấu hoàn thành 

chỉ tiêu cấp GCNSD Đ ĐT năm 2022 ngay trong quy II năm 2022; 

3. Xử lý các vi phạm đất đai theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND tỉnh Nam Định đặc biệt là các vi phạm sau Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012, xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; 

 4. Tập trung thực hiện GPMB các dự án thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022, đặc biệt là dự án khu công nghiệp Mỹ Thuận; 

 5. Tập trung xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền.  

 6. Tăng cường quản lý sử dụng đất công, đất công ích trên địa bàn huyện; 

 7. Tổ chức xây dựng hồ sơ đấu giá đất xen kẹp tại các xã thị trấn và đất khu đô 

thị trung tâm.  

8. Xây dựng bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt; 



 9. Xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng. 

 110. Tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai, 

triển khai sơ kết 4 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh. 

 Trên đây là báo cáo báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về đất đai 3 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm trong thời gian tới./. 

 
   

Nơi nhận: 

- Sở TN&MT; 

- TTHU- TTHĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.  

                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      KT. CHỦ TỊCH 
                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Lê Quang Huy 
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