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BÁO CÁO 

Giám sát một số nội dung công tác quản lý nhà nước 

về đất đai trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-HĐND ngày 12/5/2020 về việc giám sát một 

số nội dung công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và 

Công văn 177/HĐND ngày 10/6/2020 về việc bổ sung nội dung báo cáo phục vụ 

giám sát theo Kế hoạch 700/KH-HĐND, UBND phường Trần Phú xây dựng báo 

cáo cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Phường Trần Phú là phường Trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, có tổng diện 

tích là 106,18 ha, trong đó đất Nông nghiệp là 5,26 ha, chiếm 4,95%; đất phi Nông 

nghiệp 100,39 ha, chiếm 94,54%; đất chưa sử dụng 0,53ha, chiếm 0,51%. Những 

năm qua tốc độ đô thị hóa diễn ra trên địa bàn rất lớn, quỹ đất chưa sử dụng, đất 

nông nghiệp được quy hoạch chuyển sang đất ở, sang đất tổ chức và đất công cộng. 

Công tác quản lý đất đai được thường xuyên quan tâm, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

Thực tế hiện nay các nội dung được quan tâm giải quyết trên địa bàn gồm: 

- Thực trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn phường trong những năm gần 

đây được cả hệ thống Chính trị của phường đặc biệt quan tâm và vào cuộc đồng 

bộ, quyết liệt gần 3.000 m2 đất lấn, chiếm trả lại hiện trạng ban đầu gồm tuyến 

đường Nguyễn Xuân Linh, Trịnh Khắc Lập, Nguyễn Chính Hữu, ngõ 13, 14, 16-

đường Trần Phú; ngõ 7, 9-đường Vũ Quang. Hiện nay, còn 11 hộ tại ngõ 18, 

đường Trần Phú (thuộc TDP 6) đang lấn đất ao, hồ do UBND phường quản lý; 03 

hộ tại đường Lê Văn Huân, 01 hộ đường Vũ Quang thuộc TDP 9.  

- Thực trạng đất chưa xây dựng nhà ở trên địa bàn phường có 315 lô đất 

trống, chưa xây dựng nhà ở, các lô này chủ yếu ở các khu quy hoạch mới như: Tổ 

dân phố 1 và 8, 9 (khu vực Sông Đà). Chủ sử dụng đất các lô đất này chủ yếu ở 

ngoài địa bàn phường nên việc quản lý như thu thuế đất phi nông nghiệp, làm vệ 

sinh môi trường, huy động nguồn lực đóng góp đầu tư xây dựng hà tầng gặp nhiều 

khó khăn.  

- Thực trạng đất nông nghiệp xâm canh: Hiện nay công dân phường Trần Phú 

thuộc TDP 1,4,8,9 có đất NN xâm canh tại Phường Thạch Linh gồm 38 thửa với 

21 hộ và 46 thửa với 30 hộ tại phường Hà Huy Tập. 

- Thực trạng đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 để công nhận 

lại diện tích đất ở theo Quyết định 2443/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Theo rà soát 

ở các Tổ dân phố có là 17 trường hợp được xem xét giải quyết chủ yếu thuộc địa 

bàn TDP 1,8,9, các trường hợp có đất vườn nhưng do nhận chuyển nhượng hoặc 

sau mốc nên không đủ điều kiện giải quyết.  
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, Luật 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được triển khai thông qua các cuộc họp Nhân 

dân ở tổ dân phố và tổ chức Hội nghị tập huấn mời cán bộ cấp Tỉnh về giảng bài 

tại hội trường UBND phường. Hàng năm đều xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể ngày 20/01/2020 đã ban hành Kế hoạch số 

03/KH-UBND. Trong năm 2019 UBND phường đã tổ chức 01  cuộc phổ biến Luật 

Đất đai năm 2013. Năm 2020 do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 nên chưa bố trí 

được Hội nghị. 

- Việc xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp 

thời trong quá trình tổ chức thực hiện như: QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 

01/10/2018 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét cấp GCN QSD đất cho các hộ 

trước năm 1980; Thông báo số 54/TB-UBND ngày 01/10/2018 và số 38/TB-

UBND ngày 18/6/2020 về việc kê khai, lập hồ sơ công nhận lại đất ở cho các hộ có 

nguồn gốc đất trước ngày 18/12/1980; Công văn số 91/UBND ngày 28/7/2017 về 

việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc lấn, chiếm đường giao thông; Thông báo số 

25/TB-UBND ngày 19/9/2019 về việc dời dọn tài sản, công trình trên đất, trả lại 

mặt bằng; Thông báo số 18/TB-UBND ngày 06/6/2019 về việc dời dọn công trình, 

vật kiến trúc trên hệ thống mương thoát nước ở ngõ 14, đường Trần Phú; Quyết 

định về việc thành lập tổ công tác rà soát đất vắng chủ, chưa xây dựng nhà ở trên 

địa bàn; Thông báo số 25/TB-UBND về việc kê khai, lập hồ sơ cấp đổi GCN QSD 

đất NN xâm canh tại phường Thạch Linh và Hà Huy Tập. Thường xuyên phối hợp 

với các tổ chức, đoàn thể, các Tổ dân phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra và giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn, 

chiếm đất công. Các trường hợp lấn, chiếm vi phạm quy hoạch thì lập biên bản yêu 

cầu trả lại hiện trạng, còn một số hộ lấn, chiếm đất nhưng không ảnh hưởng đến 

QH sử dụng đất, đủ điều kiện để cho hợp thức hóa thì UBND phường đã lập văn 

bản, hồ sơ đề nghị UBND thành phố cho hợp thức hóa có thu tiền sử dụng đất theo 

quy định. Các trường hợp đang còn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền như: 11 hộ 

ở ngõ 18, đường Trần Phú năm 2019 UBND phường đã khảo sát và đề xuất Hội 

Chữ thập đỏ của tỉnh hỗ trợ xây dựng hồ sinh thái theo dự án chống biến đổi khí 

hậu, nếu có chủ trương đồng ý thì UBND phường sẽ tổ chức dời dọn công trình 

các hộ dân đã lấn, chiếm. Tuy nhiên, sau khi đoàn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm 

tra không được xem xét hỗ trợ nên theo nguyện vọng của nhân dân UBND phường 

đang đề xuất UBND thành phố kiểm tra, xem xét có thể cho hợp thức hóa QSD đất 

vì phần đất lấn, chiếm phía sau không có lối vào, đồng thời để các hộ dân đổ đất 

tôn tạo, tránh ô nhiễm môi trường. 

- Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với cán bộ Thuế, Ủy nhiệm thu, 

Văn phòng ĐK đất đai chi nhánh Thành phố-Cẩm Xuyên và các Tổ trưởng dân 

phố rà soát các lô đất chưa xây dựng nhà ở trên địa bàn, đồng thời lập danh sách 

quản lý, thu thuế được thuận tiện hơn.  
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- Thông báo rộng rãi trên hệ thống truyên thanh, bằng các văn bản về việc kê 

khai, lập hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 

18/12/1980 theo Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh và 

cấp đổi đất Nông nghiệp xâm canh tại phường Thạch Linh và Hà Huy Tập.  

2. Kết quả cụ thể 

- Kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát, giải quyết đất công bị lấn chiếm: Thời 

gian qua đã giải quyết cơ bản các hộ dân lấn, chiếm đất công, đất hành lang, 

mương, vĩa hè đường giao thông với gần 3.000 m2, trả lại hiện trang ban đầu gồm: 

+ Năm 2016:  Đã lập biên bản 04 hộ lấn chiếm mương và hành lang mương 

tại TDP 9, tuy nhiên sau đó các hộ có đề nghị UBND thành phố xin được hợp thức 

hóa nên chưa giải quyết xong. 

+ Năm 2017 giải quyết xong: 01 hộ là ông Nguyễn Đình Khuyên tại TDP 6 

lấn chiếm đường giao thông với diện tích 46m2 tại ngõ 16, đường Trần Phú; 12 hộ 

và 02 tổ chức tại đường Nguyễn Xuân Linh với diện tích là gần 700 m2; 27 hộ và 

01 Tổ chức tại đường Trịnh Khắc Lập với diện tích là gần 800 m2; 

+ Năm 2018 giải quyết xong: 35 trường hợp tại đường Chính Hữu với diện 

tích là 700m2; 01 trường hợp là hộ Nguyễn Công Chi lấn đường giao thông ngõ 13, 

đường Trần Phú với diện tích là 20,0m2. 

+ Năm 2019 giải quyết xong: 03 hộ tại ngõ 7, đường Vũ Quang là hộ Nguyễn 

Xuân Toại, Vương Khả Sung và Nguyễn Văn Hoạt lấn chiếm đường và mương 

thoát nước với diện tích 110  m2; 01 hộ là Nguyễn Văn Lợi tại ngõ 9, đường Vũ 

Quang (nay là đường Chính Hữu) xây dựng trên đất công do UBND phường quản 

lý với diện tích là 130m2. 

Hiện nay đang còn 15 hộ lấn, chiếm hành lang mương, mương và đất do 

UBND phường quản lý. Cụ thể: 11 hộ tại TDP 6 do đất lấn, chiếm đất ao, hồ ở 

phía sau không có lối vào. Để tránh lãng phía quỹ đất và đảm bảo công tác vệ sinh 

môi trường, UBND phường đề nghị UBND thành phố và các phòng chuyên xem 

xét cho hợp thức hóa có thu tiền theo quy định; 04 hộ tại TDP 9 tiếp tục tuyên 

truyền, vận động nếu không chấp hành thì xử phạt hành chính (theo biểu mẫu số 01 

kèm theo).  

Công tác tham mưa giải quyết vi phạm: Các trường hợp lấn, chiếm được 

UBND phường thống kê, lập danh sách cụ thể để kịp thời nắm bắt. Sau đó tiến 

hành phối hợp với các Hội, đoàn thể, liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố tổ chức 

tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình tự giác chấp hành. Nếu hộ gia đình nào 

không chấp hành thì lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính, cá biệt có một số 

trường hợp phải làm văn bản gửi cơ quan nơi cá nhân vi phạm công tác. Đối với 

các trường hợp mang tính hệ thống, có tính chất do lịch sử để lại lâu năm như 

đường Nguyễn Xuân Linh, Trịnh Khắc Lập thì tổ chức họp Nhân dân, tạo sự đồng 

thuận cao, sau đó tiến hành vạch chỉ giới và thông báo thời gian dời giọn, trả lại 

mặt bằng. Quá trình dời dọn được các hộ chấp hành nghiêm túc và một số hộ có 

công trình lớn, hoặc không có lực lượng tháo dỡ thì được Công đoàn phường hỗ 

trợ phương tiện, lực lượng đoàn viên công đoàn cùng tham gia.  
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- Thực trạng đất ở hộ gia đình chưa xây dựng nhà ở trên địa bàn phường hiện 

nay có 315  thửa, trong đó: số thửa đã cấp đổi là 130 thửa; số thửa chưa được cấp 

đổi 40 thửa; số thửa không phải cấp đổi 145 thửa (trong đó có 06 thửa chưa xác 

định được chủ); số thửa đã nộp thuế đất phi nông nghiệp 236 thửa; số thửa chưa 

nộp thuế đất phi nông nghiệp 78 thửa (gồm cả 6 thửa chưa xác định chử dụng); 01 

thửa được miễn giảm do thuộc diện chính sách (theo biểu mẫu số 02 kèm theo). 

- Tổng số thửa đất nông nghiệp xâm canh cần cấp đổi là 84 thửa gồm: tại 

Phường Thạch Linh 38 thửa với 21 hộ; tại phường Hà Huy Tập 46 thửa với 30 hộ. 

Các thửa đất này đã được UBND phường Trần Phú lập hồ sơ và bàn giao cho 2 

đơn vị để giải quyết (theo biễu mẫu số 03 kèm theo). 

Hiện nay, đã được UBND phường Thạch Linh rà soát và tiến hành cho Nhân 

dân nhận mốc giới và hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND thành phố. Các hộ có đất 

xâm canh tại phường Hà Huy Tập hiện tại địa phường Hà Huy Tập đang rà soát, 

đối chiếu để giải quyết.  

- Tổng số thửa đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980  theo QĐ 

2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh gồm 17 trường hợp, kết quả giải 

quyết như sau: có 07 trường hợp đã được UBND thành phố ra quyết định công 

nhận đất ở và đã được cấp đổi GCN QSD đất; 02 trường hợp không đủ điều kiện 

do vượt hạn mức và được UBND phường ra Thông báo trả hồ sơ do không đủ ĐK 

giải quyết; 03 trường hợp đang trình UBND thành phố thẩm định; 01 trường hợp 

Thành phố thẩm định không đạt; 01 trường hợp chưa kê khai; 2 trường hợp đã chết 

chưa thống nhất phân chia quyền thừa kế; 01 trường hợp không có bản gốc GCN 

QSD đất do thế chấp ngân hàng (theo biễu mẫu số 04 kèm theo). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, BẤT 

CẬP, NGUYÊN NHÂN 

1.  Đánh giá chung:  

+ Công tác quản lý nhà nước về đất đai được cấp ủy Đảng, Chính quyền 

thường xuyên quan tâm. Các trường hợp lấn, chiếm là do lịch sử nhiều năm để lại, 

sau khi có chủ trương của UBND thành phố, UBND phường yêu cầu dời giọn thì 

tất cả các hộ dân đều đồng thuận chấp hành, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn quy 

định. Công tác cấp đổi GCN QSD đất ở đạt kết quả khá cao. Các hộ có đất trước 

năm 1980 đề nghị được công nhận lại đất ở không nhiều, đa số các hộ khi nhận 

được thông báo của UBND phường thì tiến hành kê khai, lập hồ sơ để được xem 

xét giải quyết. 

2.  Hạn chế, khó khăn, bất cập: 

- Đối với việc quản lý các lô đất chưa xây dựng nhà ở:  

Các lô đất này có chủ sử dụng chủ yếu có địa chỉ ngoài địa bàn phường, một 

số hộ chuyển nhượng trao tay, chưa đăng ký tại cơ quan Nhà nước nên gây khó 

khăn trong việc thu thuế, làm vệ sinh môi trường, huy động đóng góp nguồn lực 

trong đầu tư xây dựng hà tầng, cũng như kê khai cấp đổi GCN QSD đất. Một số hộ 

đã chuyển nhượng QSD đất nhưng làm thủ tục không qua chuyên môn của phường 

nên không được nắm bắt kịp thời để cập nhật vào bộ thu thuế và hồ sơ địa chính. 
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Đặc biệt có một số hộ gia đình, cá nhân chây ì, không chịu nộp thuế mặc dù đã 

được UBND phường liên lạc nhiều lần.  

- Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo vẽ bản 

đồ địa chính đến nay đã chốt số liệu để tiến hành xây dựng bản đồ sau cấp giấy, 

tuy nhiên do đơn vị tư vấn thực hiện trên địa bàn phường là Xí nghiệp Tài nguyên 

và Môi trường 6 có trụ sở đóng tại tỉnh Ninh Bình nên việc bố trí nhân sự thực hiện 

không hiệu quả, UBND phường cũng đã báo cáo để UBND thành phố chỉ đạo 

nhưng đến nay không có cán bộ của cơ quan vào làm việc. 

- Việc công nhận lại đất ở cho các trường hợp sử dụng trước ngày 

18/12/1980: do phường Trần Phú được thành lập năm 1994 trên cơ sở tách ra từ 

phường Thạch Linh (xã Thạch Linh) và phường Hà Huy Tập (xã Thạch Phú) nên 

hồ sơ đõ vẽ bản đồ 299 không có gây khó khăn rất lớn trong việc xét công nhận đất 

ở. Một số trường hợp có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 nhưng không có giấy 

tờ về QSD đất, nên khi cấp GCN QSD đất không áp dụng theo QĐ 2443/QĐ-

UBND, chỉ áp áp dụng theo hạn mức nhân khẩu nên ảnh hưởng đến quyền lợi cho 

các hộ dân (như hộ Phan Thị Liên ở TDP 2; hộ bà Đặng Thị Toa, Nguyễn Hải Kỳ, 

Trần Thị Nghĩa ở TDP 3…). 

- Việc cấp đổi GCN QSD đất cho các hộ đất nông nghiệp xâm canh gặp nhiều 

khó khăn, các thửa ruộng do không sản xuất, bờ thửa không có, dẫn đến  không 

xác định được thửa. Một số thửa khi cấp GCN lần đầu không đúng với số thửa trên 

bản đồ hoặc không ghi số thửa cho nên cán bộ tại địa bàn quản lý khi rà soát cấp 

đổi GCN không xác định được thửa chính xác. Tâm lý một số hộ cho rằng để số 

liệu như trên GCN để chờ thu hồi đất, không quan tâm việc cấp đổi. 

3. Nguyên nhân: 

- Việc lấn chiếm đất công là do quá trình giải quyết qua các thời kỳ không dứt 

điểm, cương quyết và một số bộ phận ý thức người dân không cao, cố tình vi 

phạm. 

- Một số lô đất chưa xây dựng nhà ở không kê khai cấp đổi GCN QSD đất đã 

được UBND phường Thông báo nhiều lần nhưng do không ở trên địa bàn nên việc 

phối hợp hiệu quả không cao, việc nộp thuế đất Phi nông nghiệp gặp nhiều khó 

khăn, phải thông báo, điện thoại nhiều lần mới về thực hiện, cá biệt có một số chây 

ì, chậm nộp thuế hoặc chưa nộp nhiều năm, có hộ từ 2012 lại nay chưa nộp. 

- Việc quản lý đất đai qua các thời kỳ không lưu trữ hồ sơ, hồ sơ không đầy 

đủ nên gây khó khăn trong việc quản lý sau này. 

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Giải pháp trong thời gian tới 

- Tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các trường hợp không thực hiện theo Dự án đo vẽ bản đồ địa chính thông qua bộ 

phận giao dịch Một cửa; Hoàn thành việc công nhận đất ở có nguồn gốc sử dụng 

trước năm 1980 cho các hộ đủ điều kiện. 
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- Tuyên truyền, vận động nhân dân có đất chưa xây dựng nhà ở thực hiện ký 

cam kết bảo vệ môi trường với hai phương án, một là: hộ gia đình tự làm vệ sinh 

môi trường tại khu vực đất của gia đình mình, hai là: tạm thời cho UBND phường 

cùng tổ dân phố được sử dụng vào mục đích như trồng rau, cây ăn quả ngắn ngày, 

làm sân bóng, sân chơi thể thao…để tránh tình trạng gây mất vệ sinh môi trường, 

cảnh quan đô thị. Đôn đốc, thông báo trực tiếp đến các hộ chưa nộp thuế đất phi 

nông nghiệp về tại UBND phường để kê khai nộp thuế đúng quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai, Luật 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Phối hợp giải quyết cấp đổi GCN QSD đất Nông nghiệp xâm canh tại 2 

phường Hà Huy Tập và Thạch Linh cho Nhân dân. 

- Giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất công, mương, 

hành lang đường giao thông. 

2. Kiến nghị, đề xuất  

a/ Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh:  

1 Đề nghị VP ĐK Đất đai tỉnh Hà Tĩnh có phương án cung cấp thông tin khi 

các hộ chuyển quyền sử dụng đất về cho địa phương các phường, xã để địa phương 

kịp thời nắm bắt được thông tin nhằm có cơ sở để thực hiện quản lý Nhà nước về 

đất đai, thu thuế đất phi Nông nghiệp hàng năm có hiệu quả cao. Vì thực trạng hiện 

nay có một số trường hợp chuyển nhượng đất đai không thông qua địa phương ở 

các phường, xã. 

- Đất có nguồn gốc trước năm 1980: Các trường hợp chưa được cấp GCN 

QSD đất lần đầu, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ đo đạc theo bản đồ 

299 không còn, nhưng đất đã sử dụng ổn định trước năm 1980 hiện nay việc áp 

dụng hạn mức đất ở theo nhân khẩu tại QĐ số 72/QĐ-2014 và số 57/QĐ-2017 thì 

ảnh hưởng đến quyền lợi cho các hộ dân. Đề nghị có hướng dẫn để được áp dụng 5 

lần hạn mức đất ở tương tự như cấp đổi GCN theo QĐ 2443/QĐ-UBND; Các 

trường hợp nhận tặng cho thêm có nguồn gốc do cha, ông để lại trước năm 1980 

nhưng chưa đăng ký trong bản đồ 371 thì đề nghị được xem xét bổ sung cho công 

nhận lại. 

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai để thuận lợi trong việc quản lý hồ sơ địa 

chính trên toàn địa bàn. 

b/ Kiến nghị, đề xuất với thành phố: 

- Đề nghị UBND thành phố, ban quản lý dự án đo vẽ bản đồ địa chính và cấp 

đổi GCN QSD đất chỉ đạo đơn vị tư vấn Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6 

thực hiện tốt nội dung bản đồ sau cấp đổi và các hạng mục liên quan của dự án trên 

địa bàn phường. 

- Khi tiến hành làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (tặng cho, chuyển 

nhượng) đề nghị cung cấp thông tin người chuyển và người nhận để UBND 

phường nơi có đất cập nhật kịp thời tạo thuận lợi trong quá trình quản lý.  
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- Đề nghị xem xét cho 11 hộ tại ngõ 18, đường Trần Phú hợp thức hóa QSD 

đất. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung công tác quản lý nhà 

nước về đất đai trên địa bàn phường Trần Phú, UBND phường báo cáo để Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh được biết./. 

 

Nơi nhận:    

- Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh; 

- Đoàn Giám sát HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, PCT. UBND phường;  

- Công chức: Địa chính -Xây dựng;  

- Lưu: VP. ĐCXD. 

 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Toản 
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