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THÔNG BÁO  

Kết luận của Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các 

trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng trên đất 

nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố 

 
 

Ngày 02/02/2021, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện 

việc xử lý các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng trên 

đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, 

thị xã, thành phố. Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh và lãnh đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện; ý 

kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Trong thời gian vừa qua, việc xử lý các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và 

các công trình xây dựng trên đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ 

đạo quyết liệt và ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm nhưng tiến độ và kết 

quả thực hiện rất chậm so với kế hoạch đề ra (465/44.408 hộ, đạt 1,04%). 

Nguyên nhân của tồn tại nêu trên là các huyện, thị xã, thành phố chưa vào cuộc 

quyết liệt, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đặc biệt là người đứng đầu 

các đơn vị; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành 

phố còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế. 

Để gải quyết dứt điểm tỉnh trạng trên, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, các huyện, thị xã, thành phố cần phải chấn chỉnh, thay đổi cách thức, nội dung triển 

khai thực hiện với phương châm, nguyên tắc sau:   
 

1. Phương châm: Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. 
 

2. Nguyên tắc: Dễ làm trước, khó làm sau; đưa ra những giải pháp căn cơ, đúng 

quy định để giải quyết kịp thời những vướng mắc, phấn đấu hết năm 2021 phải hoàn 

thành ít nhất từ 30-40%. 

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố: 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: (1) Xác định việc giải quyết, xử lý 

các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất 

nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn là nhiệm vụ 
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trọng tâm trong năm 2021 và các năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý; 

(2) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện; (3) Phân công 

01 đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp phụ trách và chỉ đạo 

thực hiện; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt 

được các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, những lợi ích khi được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; mời Mặt trận Tổ quốc và các 

Đoàn thể chính trị xã hội tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc, đồng thời đề ra tiến độ thực hiện 

theo từng tuần, tháng, quý…(Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/02/2021) 

- Trên cơ sở danh sách, sổ bộ về từng trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và 

công trình xây dựng khác trên đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã được rà soát theo kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 22/11/219 của UBND tỉnh; 

khẩn trương tổ chức phân loại đối tượng theo các nhóm, khu vực như: (Vùng đô thị, 

vùng ven đô thị; vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực 

các xã biên giới…) từ đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện, xử 

lý. (Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

28/02/2021). 

- Đăng ký chỉ tiêu thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định và xử lý vi phạm đối với các 

trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trong năm 2021, gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 28/02/2021. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sẽ được đưa 

vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của UBND và Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (Tối thiểu năm 2021 đạt ít nhất 30% - 40%). 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

Quy hoạch đất ở nông thôn. 

- Chỉ đạo, quán triệt đến các xã, phường, thị trấn; các thôn, bản, tổ dân phố những 

nội dung chỉ đạo nêu trên, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc quản 

lý đất đai, xây dựng; trường hợp để phát sinh, để xảy ra sai phạm không xử lý, hoặc xử 

lý không dứt điểm thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tập trung chỉ đạo giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tổng thể đo đạc, 

lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xử 

lý, giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lào Cai. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất, tham mưu các giải 

pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo theo các nhóm hoặc các khu vực đặc 

thù, cá biệt, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật (trường hợp cần thiết, tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số 

chính sách đặc thù). Yêu cầu thời gian thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

10/3/2021. 
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- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giao 

chỉ tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định và 

xử lý vi phạm đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trong 

năm 2021 (hướng phấn đấu ở mức cao nhất); yêu cầu thời gian thực hiện, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021.  

- Phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 108/2016/QĐ-

UBND ngày 19/2/2016 và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 hoặc quy 

định cá biệt giải quyết những bất cập với thực tiễn, trong đó tập trung vào các quy định 

về hạn mức tách thửa đất ở tại các khu vực bám theo trục đường Quốc Lộ, Tỉnh lộ, khu 

vực người dân sử dụng đất ổn định. Thời gian yêu cầu thực hiện xong trước ngày 

31/3/2021. 

5. Chế độ báo cáo: 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện đúng thời hạn báo cáo như sau: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng 

tuần, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 10 giờ ngày thứ 6 hàng tuần bằng bảng 

biểu, trước ngày 25 hàng tháng bằng văn bản. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần, gửi 

về Văn phòng UBND tỉnh trước 15 giờ ngày thứ 6 hàng tuần bằng bảng biểu (qua 

email: nnquyet-ubnd@laocai.gov.vn), trước ngày 28 hàng tháng bằng văn bản. 

 

Trên đây là kết luận của Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/02/2020, Văn phòng UBND tỉnh 

thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT TU, UBND tỉnh (B/c); 
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải - Xây dựng, 

Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH3, NC, TNMT. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

    
 

Bùi Công Khanh 
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