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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

           Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2018 

  

            

                     Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh 

về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ 

thống thông tin đất đai. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số nội dung theo 

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh và kết quả cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các huyện, 

thành phố, thị xã. 

1. Đối tượng kiểm tra: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn. 

2. Nội dung kiểm tra: 

2.1. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/4/2018 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây 

dựng hệ thống thông tin đất đai: 

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/4/2018 

của UBND tỉnh tại địa phương.  

- Việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

tại địa phương (tổng hợp hồ sơ quản lý, diện tích đất công ích theo địa bàn xã, 

phường, thị trấn; các trường hợp cho thuê đất, cho mượn đất sử dụng thuộc quỹ đất 

công ích và việc xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng 

không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công 

ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai). 

- Tổng hợp các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và kết quả xử lý tồn đọng. 

- Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai đối với các công trình 

phục vụ vào các mục đích công cộng, công ích của địa phương, nhất là các công 

trình gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, xóm, khối phố v.v... 



 

 
 

2.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn trong 

năm 2018: 

- Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các loại 

đất thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đo đạc bản đồ 

địa chính. 

- Kết quả trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. 

- Kết quả thực hiện đăng ký biến động đất đai khi thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất và việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

- Việc thanh toán kinh phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các đơn vị tư vấn. 

3. Chuẩn bị báo cáo và kế hoạch kiểm tra: 

1. Chuẩn bị số liệu, báo cáo phục vụ công tác kiểm tra: Đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp 

số liệu từ các xã, phường, thị trấn và chuẩn bị báo cáo cụ thể làm việc với đoàn 

kiểm tra.    

2. Kế hoạch kiểm tra: Dự kiến kế hoạch kiểm tra bắt đầu từ ngày 

25/10/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có kế hoạch cụ thể gửi các huyện, 

thành phố, thị xã. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách; 

- Phòng TN&MT, VPĐKQSD đất  

các huyện, TP, thị xã; 

- Lưu: VT, ĐKTK. 

- Gửi: Bản giấy+Điện tử. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
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      Nguyễn Hùng Mạnh   
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