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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lào Cai, ngày          tháng 8 năm 2021  

THÔNG BÁO  
Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa 

phù hợp với mục đích sử dụng đất; triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, 
khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021 của các huyện, thị xã và thành phố 

 

Ngày 05/8/2021, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 
báo cáo kết quả, tiến độ xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 

đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích 
sử dụng đất; triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất 
công năm 2021 của các huyện, thị xã và thành phố. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - 

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham 
dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tư 
pháp, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các đại 

biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Về xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là 
nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất 

Trong thời gian vừa qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung 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 phù hợp 
với mục đích đang sử dụng; tuy nhiên, tiến độ và kết quả thực hiện rất chậm so với 
kế hoạch đề ra (1.855/45.309 hộ, đạt 4,09% trên tổng số hộ; 1.189/8.036 hộ, đạt 

14,8% so với kế hoạch năm giao tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 
15/4/2021). 

Nguyên nhân của tồn tại nêu trên là các huyện, thị xã, thành phố (trừ các 
huyện: Bảo Yên, Bát Xát) chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, chưa có cách làm phù 

hợp, hiệu quả; trình tự, thủ tục để thực hiện cấp Giấy chứng nhận phải qua nhiều 
bước, nhiều giai đoạn; bản đồ địa chính của dự án Tổng thể đã được đo đạc từ lâu, 

hiện nay có nhiều biến động về ranh giới, diện tích, chủ sử dụng… 

Để triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài 

nguyên và Môi trường; các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, chỉ đạo triển 
khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả những nội dung Thường trực UBND 
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tỉnh chỉ đạo tại các Thông báo: Thông báo số 40/TB-VPUBND ngày 08/02/2021; 
Thông báo số 64/TB-VPUBND ngày 10/3/2021; Thông báo số 111/TB-VPUBND 

ngày 04/5/2021; Thông báo số 161/TB-VPUBND ngày 11/6/2021. Trong đó lưu ý 
một số nội dung sau: 

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục duy trì hàng tuần giao ban Thường trực, đồng chí Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố phải đánh giá kết quả thực hiện trong tuần, đồng thời 

chỉ đạo và giao kế hoạch thực hiện cho tuần tới (có biểu dương, nhắc nhở, phê 
bình). 

- Tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, vận động là quan trọng; phải được 
quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sâu sát và xây dựng nội dung, cách thức 

tuyên truyền phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng; phải có sự vào cuộc quyết 
liệt hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị, 

Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn với mục tiêu tuyên truyền để người dân nắm rõ 
các quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất đúng mục đích, có đầy đủ hồ sơ pháp lý 

theo quy định, từ đó chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện. 

- Yêu cầu không để phát sinh thêm các trường hợp xây dựng các công trình 

trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất; xử lý dứt điểm các trường hợp 
phát sinh sau ngày 30/5/2019 (theo báo cáo số phát sinh sau ngày 30/5/2019 là 
101 hộ, đến nay đã xử lý 55 hộ, còn lại 46 hộ, yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, làm 

nghiêm để mọi công dân không dám tự ý chuyển đổi mục đích ); Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu 

tiếp tục để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình trái phép trên đất. Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm trách nhiệm chính quyền cơ sở 

để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình trái phép trên đất. 

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại cơ sở. Định kỳ hàng 
tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, gửi UBND tỉnh 

đồng thời gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, có cơ sở theo dõi, đánh giá, nhận xét phân 
xếp loại tổ chức, cá nhân cuối năm. 

2. Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai 
tỉnh Lào Cai:  

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương và các đơn vị rà soát, 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3351/UBND-
TNMT ngày 21/7/2021 và Thông báo số 219/TB-VPUBND ngày 04/8/2021 đảm 

bảo chất lượng, đúng thời hạn đề ra. 

- Đối với đề nghị của các địa phương về các giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã in theo dự án, nhưng chưa phát hành: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, 
đúng quy định của pháp luật, và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2021. 
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- Đối với xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát và xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đã 
hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, 

lũ, thay đổi địa giới hành chính nên bản đồ địa chính có  nhiều biến động: Giao Sở 
Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đề xuất phương án giải quyết, báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021. 

3. Về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất 
công năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố  

3.1. Về trích đo quỹ đất công 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo trích đo đối với các quỹ đất đã 

có mặt bằng sạch, có hạ tầng đầy đủ tại các huyện, thị xã, thành phố để đưa vào 
đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng ban, UBND cấp xã tiếp 
tục thực hiện rà soát quỹ đất công theo đúng Kế hoạch 232/KH-UBND ngày 

28/8/2020 V/v quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2020-2025, trong đó tập chung vào năm 2021 rà soát 03 loại: Đất phi nông nghiệp, 

đất nông nghiệp, đất khác. Căn cứ vào kết quả rà soát quỹ đất công trên địa bàn, 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trích đo các quỹ đất công, đặc biệt là quỹ đất công chưa 

sử dụng để giao chủ quản lý cụ thể bằng quyết định. Trường hợp buông lỏng quản 
lý, để xảy ra lấn, chiếm quỹ đất công, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.   

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng; Sở Tài chính và các địa phương rà soát, đề xuất, phương án quản lý, bố 

trí sử dụng theo quy định đối với quỹ đất sử dụng không đúng mục đích, không 
hiệu quả: Cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng thương mại tại các địa phương, 

nhà hạt quản lý đường bộ, các quỹ đất tại các địa phương của các đơn vị: Công ty 
Cổ phần dược vật tư y tế, Công ty sách thiết bị trường học, quỹ đất làm nhà văn 

hóa, sân vận động tại thị trấn Tằng Loỏng của Công ty TNHH MTV Apatit; báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2021.   

3.2. Về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (nhất là các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, 

Văn Bàn, Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo 
ra quỹ đất đấu giá, đảm bảo có mặt bằng sạch, có hạ tầng theo quy định để trích đo 
và đưa vào đấu giá theo đúng kế hoạch.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh 
tiến độ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư một số 

dự án lớn (cụ thể: Dự án nhà ở thương mại tại đường B6 kéo dài, đường B10 và 
đường TT12, phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, thành phố Lào Cai; 02 dự 

án tại thị xã Sa Pa: Dự án nhà ở thương mại 97 căn tại khu dân cư Tây Bắc; dự án 
4,3 ha khu du lịch hàm rồng). 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất, 
tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành một số nội dung cụ thể về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai, xong trước 20/8/2021 (đây là lần gia hạn cuối cùng).  
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- Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây 
dựng phương án xác định giá đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu 

tiên, tập trung vào một số dự án lớn tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa chuẩn bị 
đưa vào đấu giá. 

4. Đối với đề nghị của UBND huyện Bảo Thắng về việc giải quyết chồng 

chéo giữa đất trồng cây cao su và đất của 14 hộ dân tại thôn Làng Chung và thôn 
Cốc Lầy, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với đất giao cho Công ty 

Cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lào Cai trồng cây cao su (tại Báo cáo số 177/BC-
UBND ngày 30/3/2021): Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm 
quyền và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2021. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/8/2021, 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 Huyện ủy, Thành ủy; 
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 
vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và 
PTNT, Tư pháp, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, TNMT1,2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

    
 

Bùi Công Khanh 
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