
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

    
Số:   33/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày  05 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi 

  

I. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 

1. Kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

1.1. Về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

- Thống kê các văn bản đã ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay 

theo Phụ lục 01. 

1.2. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và việc phổ biến, giáo dục pháp luật về 

đất đai 

- Đã ban hành 58 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi hành Luật Đất 

đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành;  

- Đã tham gia đầy đủ các khóa tập huấn do tỉnh và thành phố tổ chức; tổ chức 

các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai thông qua hệ thống 

truyền thanh, hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ (2 lần/ 

năm) đối với liên đoàn cán bộ tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn.  

1.3. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  

Trên địa bàn phường Bắc Hà từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay duy nhất 

thực hiện một Dự án giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc  QH Khu 

tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được UBND 

tỉnh Hà Tĩnh phê tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 và 01 lô đất 

xen dắm tại Tổ dân phố 7. 

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

Việc giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đã giải quyết được một 

phần về nhu cầu đất ở trong nhân dân đồng thời đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế 

đất và giải quyết được vấn đề về vệ sinh môi trường, nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, tạo kiến trúc cảnh quan khang trang, sạch đẹp. 

- Tổng hợp kết quả giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kể 

từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay. 

TT 
Số lô, 

số thửa 

Diện 

tích(m
2
) 

Loại đất trước 

chuyển đổi 
QH được duyệt Hình thức 

1 
OM- 

10 
161 DYT 

Khu tập thể Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh cũ 
 Đấu giá 

2 OM- 166,4 DYT Khu tập thể Bệnh Đấu giá 
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10 viện Đa khoa tỉnh cũ 

3 
OM- 

10 
161,7 DYT 

Khu tập thể Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh cũ 
Đấu giá 

3 
OM- 

10 
48,6 DYT 

Khu tập thể Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh cũ 
Đấu giá 

4 

Thửa 

66, tờ 

09 

60 DSH Quy hoạch xen dắm Đấu giá 

Cộng:  595,7   Đấu giá 

1.4. Đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai 

- Tình hình thực hiện quy định đăng ký đất đai bắt buộc theo quy định tại 

Điều 95 của Luật Đất đai: Đa số các chủ sử dụng đất trên địa bàn đã hoàn thành 

việc đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai, tuy nhiên vẫn còn 

một số ít do chủ quan hoặc khách quan nên chưa nhận thức đầy đủ về quyền và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất nên đến nay chưa đăng ký để được cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu.  

- Tình hình đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu đất đai: Dự án đo vẽ bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh được tổ chức thực hiện từ năm 2015 đến nay phường 

Bắc Hà trong giai đoạn hoàn thiện, chỉnh lý sau đo đạc.  

- Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, nêu rõ số lượng Giấy chứng nhận đã cấp cho từng 

loại đất và từng đối tượng sử dụng đất: Dự án đo vẽ bản đồ địa chính gắn với cấp đổi 

giấy chứng nhận QSD đất đã thực hiện được phần lớn trong nhân dân, phần còn lại do 

vướng mắc như tranh chấp, vắng chủ, sai số đo đạc chưa được hiệu chỉnh hoặc do chủ 

quan không phối hợp. Tuy nhiên số hồ sơ này đã được xử lý một phần tại phường và 

Trung tâm hành chính công thành phố. 

Số lượng giấy chứng nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh, ở phường và thành phố thự hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, 

cá nhân. 

Đến nay số lượng đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn phường Bắc 

Hà là 2373 thửa đất ở 

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai: Dự án đo vẽ bản đồ 

địa chính gắn với cấp đổi được 1750/2747 giấy chứng nhận QSD đất đạt tỷ lệ 64%. 

Mặc dù Dự án đo vẽ bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đến nay 

trong giai đoạn hoàn thiện, chỉnh lý sau đo đạc, nhưng công tác đo đạc của một số đơn 

vị tư vấn đến nay vẫn còn đó nhiều bất cập như trên bản đồ sau đo đạc không thể hiện 
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hoặc thể hiện không đúng kích thước các cạnh thửa, gây khó khăn trong công tác 

cấp giấy chứng nhận. 

1.5. Chế độ sử dụng các loại đất 

- Những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy 

định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất: Việc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính chủ 

yếu rơi vào các thửa đất vắng chủ không liên hệ được, theo đó dẫn đến tình trạng 

lấn chiếm, ô nhiễm môi trường ... 

1.6. Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 

- Trên địa bàn phường Bắc Hà đã thực hiện 01 thửa/300m
2
 đất BCD sang 

ODT thông qua hình thức Hợp thức hóa; 

- Đối với các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã thực hiện 115 

thửa với tổng diện tích 12.075m
2
. 

1.8. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

- Tình hình xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố thủ tục hành chính 

về đất đai: UBND phường thường xuyên cập nhật, niêm yết, công bố kịp thời các 

thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Thực hiện rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục chưa phù hợp, còn rườm rà để 

tạo điều kiện cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch. 

- Những tồn tại, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: Sự 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết các TTHC về đất đai 

còn chậm, chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chưa cao dẫn đến còn có hồ sơ quá 

hạn, còn để tổ chức, cá nhân đi lại nhiều lần… 

- Nguyên nhân: Hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ không được cập 

nhật biến động thường xuyên, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo Luật đất đai năm 1993 từ năm 1993 đến 2004 hồ sơ không được lưu trữ 

đầy đủ, có trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trên cơ sở kê 

khai của người sử dụng đất dựa trên tất cả các loại bản đồ, thậm chí chỉ là sơ đồ 

hiện có tại thời điểm cấp giấy, dẫn đến sai số; nhiều trường hợp người sử dụng đất 

tự ý chuyển đổi, chuyển mục đích, sử dụng đất không đúng ranh giới…dẫn đến sự 

sai lệch giữa hồ sơ pháp lý và thực tế sử dụng; 

1.9. Giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

- Tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử 

dụng đất; việc tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai tại địa phương: Trong những năm qua, phường Bắc Hà đã tổ 

chức thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất; việc 

tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, quy định của 

pháp luật. 

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBND phường đã nhận 

118 đơn thư phản ánh, kiến nghị đề xuất chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực đất đai, 

đã giải quyết 118 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, trả lời thỏa đáng các ý kiến về 

quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên vẫn còn một số Đơn thư kiến nghị 
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lần 02 gửi UBND thành phố, mà nguyên nhân chủ yếu là do lịch sử để lại, trong 

đó bộc lộ một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai về 

nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, công tác GPMB một số công trình có liên 

quan đến thu hồi đất đến nay không còn hồ sơ lưu trữ, theo đó các vụ việc cụ thể 

được áp dụng theo các quy định tại từng thời điểm của Luật do đó hạn chế trong 

nhận thức của nguyên đơn, nên khó khăn trong công tác truyên truyền vận động, 

giải thích dẫn đến khiếu kiện lần 02.  

2. Đánh giá chung về những kết quả đạt dược, những tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân 

Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

- Trình tự, thủ tục thu hồi đất được quy định ở nhiều văn bản cả Luật, Nghị 

định, Thông tư, Quyết định của UBND cấp tỉnh và nằm rải rác ở nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật cụ thể quy định tại các Điều 67, 69, 70, 71, 93 Luật đất đai 

năm 2013; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Điều 28 và Điều 30 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP; Điều 13 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT  nên không dễ 

dàng để người thi hành và người dân có hệ thống được đầy đủ và hiểu đúng quy 

trình thực hiện việc thu hồi đất. 

- Văn bản quy phạm pháp luật chưa có sự thống nhất, khó thực hiện dễ gây 

tranh cãi. 

- Hiện nay việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thực hiện qua cấp 

xã dẫn đến địa phương khó quản lý vấn đề sử dụng đất đai trên địa bàn. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Các nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định 

chi tiết thi hành tổng hợp theo Phụ lục 02 đính kèm. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Bắc Hà về tổng kết thi hành Luật đất 

đai và những đề xuất định hướng sửa đổi./. 

Nơi nhận: 
- Phòng TN-MT thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Công chức Địa chính; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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