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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 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-HĐND, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về giám sát một số nội dung công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND phường Hà Huy Tập, xin báo cáo như 

sau: 

  I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Phường Hà Huy Tập nằm về phía Tây nam thành phố Hà Tĩnh: Phía Bắc 

giáp Phường Thạch Linh và phường Trần Phú; phía Nam giáp phường Đại Nài 

và xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; phía Đông giáp phường Nam Hà và 

phường Đại Nài; phía Tây giáp xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Có diện 

tích tự nhiên 204,71 ha, Trong đó:  Đất nông nghiệp: 66,31ha, đất phi nông 

nghiệp: 134,87ha; đất chưa sử dụng: 3,53ha 

 Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Hà Huy Tập 

được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo pháp luật quy 

định, đã đạt nhiều kết quả, đảm bảm tiến độ đề ra. Cụ thể: Phối hợp lập hồ sơ, 

bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xác định địa giới hành chính, 

quản lý tốt hồ sơ địa giới hành chính; quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; phối hợp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

các dự án; thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra biến động giá đất; giải quyết các 

đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai theo thẩm 

quyền; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, luật bảo vệ môi trường; 

Quản lý nguồn tài nguyên nước; Hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh xây 

dựng và thực hiện phương án hoặc cam kết bảo vệ môi trường. 

 Thực tế hiện nay các nội dung được quan tâm xử lý trên địa bàn gồm: 

- Trong năm vừa qua thực trạng lấn chiếm đất công trên đại bàn phường 

được quản lý tốt, xử lý kịp thời, dứt điểm, kết hợp đề nghị UBND thành phố cho 

hợp thức hóa diện tích liền kề không đủ điều kiện để xem dắm dân cư (có 13 bộ 

hồ sơ- có danh sách kèm theo).  

- Thực trạng đất ở hộ gia đình chưa xây dựng nhà ở trên địa bàn phường 

đang còn nhiều, vì do quỹ đất đã quy hoạch đất ở khá lớn phần lớn đất cấp tái 

định cư và tách hộ các dự án trên địa bàn.  

- Thực trạng đất nông nghiệp xâm canh: Hiện nay các hộ gia đình cá nhân 

có đất nông nghiệp xâm canh tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; gồm 13 
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thửa với 13 hộ các hộ này đã được cấp giấy theo NĐ 64/CP nhưng chưa được 

cấp đổi.                                            

- 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: 

 Số hộ có đất công nhận lại diện tích đất ở theo QĐ 2443 trên địa bàn là 86 

trường hợp: Trong đó đã kê khai đang ký 83 trường hợp, còn 3 trường hợp chưa 

kê khai đăng ký; Phường đã xét duyệt 83 trường hợp, có 77 trường hợp đủ điều 

kiện còn 6 trường hợp không đủ điều kiện, trong đó có 2 trường hợp trước đây 

đã được công nhận, có 2 trường hợp không đủ diện tích và có 2 trường hợp do 

chuyển đổi vị trí.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị nghị quyết 

của Đảng, pháp luật Nhà nước  về đất đai, Luật thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp được triển khai thông qua các cuộc họp cốt cán từ Bí thư chi bộ, tổ 

trưởng dân phố, cán bộ phường,  họp Hội đồng tư vấn thuế, thông qua tổng kết 

công tác thuế năm và triền khai nhiệm vụ thu thuế định kỳ. 

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

thời trong quá trình tổ chức thực hiện. quá trình tổ chức thực hiện có phân công 

các đồng chí Ban chấp hành phụ trách địa bàn nhằm đôn đốc, chỉ đạo có hiệu 

quả. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất công bị lấn chiếm. Tất cả các 

trường hợp lấn chiếm đất công đều được xử lý dứ điểm. Có một số đất lấn chiếm 

nhưng phù hợp với 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. 

        - Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với cán bộ thuế về các tổ dân 

phố rà soát các lô đất ở trên địa bàn lập danh sách quản lý, thu thuế được thuận 

tiện.  

- Thông báo rộng rãi nhiều lần đến tận từng hộ dân về việc công nhận lại 

diện tích đất ở theo Quyết định 2443/QĐ-UBND của UNND tỉnh Hà Tĩnh cho 

các thửa đất sử dụng trước ngày 18/12/1980 và cấp đổi đất NN xâm canh. 

2. Kết quả cụ thể 

- Qua kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát đất công bị lấn chiếm: 

 Thời gian qua đã xử lý dứt điểm các hộ dân lấn chiếm đất công, kết hợp 

lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố công nhận diện tích đất liền do lấn chiếm, số 

diện tích các hộ gia đình đã sử dụng không ảnh hưởng đến đường và các công 

trình khác. Hiện tại đang các hộ có đất liền kề vùng quy hoạch trung tâm công 

viên thành phố  có 11 hộ gia đình đã sử dụng phần diện tích lớn hơn so với giấy 

CNQSD đất.  (theo biểu mẫu 01 kèm theo) 
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- Đối với các lô đất chưa xây dựng nhà ở hiện tại chưa lập được danh sách, 

chủ yếu ở tổ dân phố 1, 2 và tổ dân phố 7 

- Tổng số thửa đất nông nghiệp xâm canh: có 13 thửa đất NN Xâm canh tại 

xã Tân Lâm Hương. huyện Thạch Hà  

(theo biểu mẫu 03 kèm theo). 

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

Qua rà soát thì trên địa bàn có 86 trường hợp đất có nguồn gốc sử dụng ổn 

định trước năm 18/12/1980: Trong đó đã kê khai đang ký 83 trường hợp, 

phường đã xét duyệt 83 trường hợp, đã thẩm định đủ điều kiện 77 trường hợp, 

được thành phố công nhận lại diện tích đất ở là 49 trường hợp và cấp đổi lại 

GCNQSD đất 29 trường đã lập. 

(theo biểu 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 đã xử lý 

kịp thời mặc dù là do lịch sử nhiều năm để lại nhưng các hộ dân chấp hành 

nghiêm túc; Công tác cấp đổi GCN QSD đất đạt kết quả khá cao.  

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 hầu như ngoài địa bàn phường, một số mua bán, chuyển nhượng 

trao tay, không đăng ký tại cơ quan Nhà nước nên gây khó khăn trong việc thu 

thuế và quản lý về đất đai, vệ sinh môi trường, công tác quản lý do thị, cũng như 

kê khai cấp đổi GCN QSD đất. 

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

bản đồ địa chính đến nay đã kết thúc. Nhưng chưa được chốt số liệu để xây 

dựng bản đồ sau cấp giấy.  

 3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan: 

 - Việc lấn chiếm đất công là do quá trình xử lý không dứt điểm, thiếu 

cương quyết và một số bộ phận ý thức người dân không cao. 

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

đã được UBND phường Thông báo về tân tổ dân phố nhiều lần, nhưng do không 

ở trên địa bàn nên việc phối hợp hiệu quả không cao. 

- Đối với đất xâm cạnh có 13 hộ xâm canh tại xã Tân, Lâm, Hương ( 

trước đây là xã Thạch Tân) đã được cấp giấy CNQSD đất theo NĐ 64/CP nhưng 

đến nay chưa cấp đổi giấy CNQSD đất. Vì trong GCNQSD đất đã cấp không có 

số thửa bản đồ và tờ bản đồ ghi không đúng. Hiện tại các thửa đất này điều 

không có bờ vùng, bờ thửa đồng thời có một số thửa các hộ không sản xuất, dẫn 

đến việc đo đạc bản đồ địa chính của xã Thạch Tân đều đo bao không các riêng. 
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Do vậy việc lập hồ sơ cấp đổi giấy CNQSD đất cho hộ gia đình này đến nay vẩn 

chưa thực hiện được. 

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 1. Giải pháp trong thời gian tới 

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

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- 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 đại chính thông qua bộ 

phận giao dịch Một cửa. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân có đất chưa xây dựng nhà ở thực hiện 

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, 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. 

2. Kiến nghị, đề xuất  

- Đối với Tỉnh: Đề nghị VP ĐK Đất đai tỉnh Hà Tĩnh có gửi quyết định cấp 

GCN QSD đất hoặc thông tin các bên về cho phường, đối với các trường hợp 

chuyển nhượng đất đai để phường thuận lợi trong việc quản lý và thu thuế. Vì có 

một số trường hợp chuyển nhượng đất đai không thông qua phường. Đề nghị chi 

cục thuế khi hộ chuyển nhượng yêu cầu đến cơ quan thuế để kê khai thuế, tránh 

tình trạng người chuyển nhượng kê khai thuế là không hợp lý. 

- Đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí đo vẽ chỉnh lý bản đồ đối với 

các thửa đất xâm canh xã Tân, Lâm, Hương, để phường có đủ điều kiện lập hồ 

sơ đề nghị cấp đổi lại  giấy CNQSD đất cho các hộ trên. 

Trên đây là báo cáo giám một số nội dung công tác quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn, báo cáo để Đoàn giám sát củ HĐND thành phố biết, chỉ 

đạo./.   
 

Nơi nhận: 
-TT HĐND Thành phố; 

- Đoàn giám sát; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường; 

- Công chức Địa chính – Xây dưng; 

- Lưu VT, ĐC. 

            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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