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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Phía Nam đã ban hành hơn 

1.113 văn bản quy định cụ thể đối với các nội dung theo phân cấp (bao gồm cả các 

văn bản thuộc lĩnh vực tài chính về đất đai và các văn bản sửa đổi, bổ sung). 

2. Công tác quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

- Đến thời điểm tháng 6 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình 

Chính phủ xem xét phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của 63/63 tỉnh, thành phố và Chính phủ đã phê duyệt được 28/32 tỉnh thành phố 

thuộc khu vực miềm Nam. Hiện nay, trong Vùng còn 04 tỉnh chưa được phê 

duyệt gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau. 

- Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục chỉ 

đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công 

tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, Bộ TNMT đã chủ trì thẩm định, trình 

TTg chấp thuận cho phép 04 tỉnh phía Nam gồm Đắc Lắc, Long An, Phú Yên và 

Kon Tum được chuyển 151,44 ha đất trồng lúa; 47,53 ha đất rừng phòng hộ; 

12,01 ha đất rừng đặc dụng và 154,75 ha đất rừng tự nhiên SX. 

3. Về đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  

- Về đo đạc, lập bản đồ địa chính: Tính đến nay, toàn Vùng đã đo đạc, 

chỉnh lý bản đồ địa chính ở các loại tỷ lệ được 12.783.759 ha/16.235.443ha (bao 

gồm cả bản đồ dạng giấy, dạng số ở hệ tọa độ HN-72 và VN-2000), đạt 79% 

tổng diện tích tự nhiên, trong đó tỷ lệ 1/200: 10.528 ha, tỷ lệ 1/500: 125.093 ha, 

tỷ lệ 1/1000: 508.299 ha, tỷ lệ 1/2000: 3.951.948 ha, tỷ lệ 1/5000: 2.433.412 ha 

và tỷ lệ 1/10.000: 5.754.479 ha. Có 08 tỉnh, thành phố cơ bản đã có bản đồ địa 

chính các loại phủ trùm diện tích tự nhiên, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa 

–Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau; 10 tỉnh, thành 

phố đã có bản đồ địa chính các loại đạt trên 90% diện tích tự nhiên, gồm: Bình 
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Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, TP 

Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Trà Vinh. 

 - Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận: Tính đến hết tháng 3/2019, tỷ lệ cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu của vùng phía Nam đạt 97,2% diện tích cần cấp, trong đó đất sản 

xuất nông nghiệp đạt 92,6%, đất lâm nghiệp đạt 97,6%, đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 

91,7%, đất ở nông thôn đạt 94,6%, đất ở đô thị đạt 97,7%, đất chuyên dùng đạt 85.3%. 

Hiện tỷ lệ còn tồn đọng chưa cấp Giấy chứng nhận lần đầu của Vùng phía 

Nam là 2,8%. Nguyên nhân chủ yếu hầu hết là do người dân phải thực hiện nghĩa 

vụ tài chính về đất đai nhưng người dân không có khả năng nộp hoặc không có 

nhu cầu ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận. Trong khi đó, theo quy 

định của Luật Đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận là do nhu cầu của người sử 

dụng đất. Do đó trường hợp người sử dụng đất không tự nguyện hoặc không có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận thì việc đẩy 

mạnh kết quả cấp Giấy chứng nhận là rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều trường 

hợp do có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất (đất lấn, chiếm, giao trái thẩm 

quyền, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm nhà ở, v.v, ...) 

đặc biệt tại các dự án phát triển nhà ở, còn tình trạng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 01 tháng 01 năm 

2008 trở lại đây. Ở đô thị tồn tại tình trạng cơ quan, tổ chức bán nhà ở cho cán bộ, 

công nhân viên nhưng đơn vị chủ quản đã giải thể mà chưa thực hiện bàn giao 

nhà ở về cơ quan nhà nước để làm thủ tục bán nhà cho người sở hữu nhà gắn với 

quyền sử dụng đất, một số trường hợp tự ý xây dựng trái quy hoạch, một số 

trường hợp hồ sơ quản lý nằm ở các cơ quan khác nhau do phân cấp quản lý trước 

đây (như cơ quan xây dựng, ban quản lý nhà ở đô thị, công ty quản lý nhà...); một 

số tổ chức đã giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tuy nhiên chưa thực 

hiện rà soát, bàn giao về địa phương; đối với các dự án phát triển nhà ở còn tình 

trạng chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và pháp luật về 

xây dựng. Việc tổ chức triển khai các quy định về cấp giấy chứng nhận ở một số 

nơi vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người sử dụng đất. 

- Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Hiện nay, vùng phía Nam có 118/354 

đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 21 tỉnh/thành phố đang vận hành, 

khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đaiCụ thể như sau: 

- 15 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 8 tỉnh/thành phố (Quảng 

Nam, Kon Tum, Long An, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Đồng 

Tháp) sử dụng nguồn từ Dự án Tổng thể về xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai. 

- 53 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 6 tỉnh/thành phố (Bình 

Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, , TP. Đà Nẵng 

và TP. Cần Thơ) sử dụng nguồn ngân sách địa phương. 

- 48 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn 6 tỉnh/thành phố (Quảng 

Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long) do Dự án 
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VLAP đầu tư đã ứng dụng phần mềm ViLIS để đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành, 

khai thác sử dụng. 

- 02 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang do Dự án 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Giai đoạn I (kính phí Trung ương) 

đầu tư để đưa cơ sở dữ liệu địa chính vào vân hành, khai thác sử dụng. 

* Phần mềm ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu 

Phần mềm ứng dụng trong hệ thống thông tin đất đai bao gồm: Phần mềm 

ViLIS (Tổng cục Quản lý đất đai), phần mềm ELIS (Cục Công nghệ thông tin), phần 

mềm TMV.LIS (Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam), phần mềm 

VietLIS (kết quả dự án VietLIS), phần mềm quản lý đất đai tỉnh Đồng Nai, trong đó: 

- Phần mềm ViLIS: 28 tỉnh; 

- Phần mềm ELIS: 02 tỉnh; 

- Phần mềm TMV.LIS: 01 tỉnh (Quảng Nam); 

- Phần mềm DongNai.LIS: 01 tỉnh (Đồng Nai); 

Trong đó thành phố là Đà Nẵng sử dụng song song hai phần mềm ViLIS và 

VietLIS. 

- Về thành lập văn phòng đăng ký đất đai: Đến nay, 100% số tỉnh thuộc 

khu vực phía Nam đã thành lập Văn phòng đăng ký theo quy định. 

4. Về công tác định giá đất, bồi thường, phát triển quỹ đất 

4.1. Về định giá đất 

- Căn cứ quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, các địa phương trong cả nước đã triển khai công tác điều tra giá 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường; khảo sát mức chi phí, thu 

nhập từ đất phục vụ việc xây dựng bảng giá đất của địa phương; 32/32 tỉnh, thành 

phố đã triển khai xây dựng Bảng giá đất ban hành và công bố công khai vào ngày 

01 tháng 01 năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.  

Việc xác định giá đất cụ thể của các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo 

quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 

30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương 

pháp định giá đất. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP đã phê duyệt kế hoạch 

định giá đất cụ thể trên địa bàn các tỉnh. 

- 32/32 tỉnh, Thành phố đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy 

định của pháp luật. 

- Về kết quả xác định giá đất cụ thể: Trên cơ sở quy định của pháp luật về 

định giá đất cụ thể, các tỉnh, thành phố thuộc vùng phía Nam đã tổ chức thực 

hiện việc xác định giá đất cụ thể (bao gồm xác định giá đất cụ thể để tính thu 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính 

giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định giá 

khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất) tại địa phương.  

Việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một 
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lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác 

định giá đất thực hiện. Giá đất cụ thể được xác định cơ bản phù hợp với giá đất 

phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của 

Luật Đất đai, góp phần bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, tăng thu cho 

ngân sách nhà nước. 

4.2. Về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

- Tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2018, Vùng phía Nam (Từ Đà Nẵng trở 

vào) đã có 32/32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền được giao tại 

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.  
- Trong năm 2018, Bộ đã thẩm tra 05 Khung chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư của 05 Dự án đầu tư tại địa bàn phía Nam do Quốc hội quyết 

định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà 

phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh 

tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến 

nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 

của Luật Đất đai. 

5. Về công tác kiểm soát, quản lý sử dụng đất 

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, các tỉnh, thành phố trong Vùng đã hoàn 

thành công tác thống kê đất đai năm 2018 và gửi về Tổng cục theo quy định. Công 

tác kiểm kê năm 2019 các tỉnh đang tích cực thực hiện theo chỉ đạo chung của 

Tổng cục Quản lý đất đai. 

- Về Theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai, Đến nay mới có 

14/63 tỉnh, thành phố1 trong vùng gửi Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng 

đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi 

trường năm 2018 (bản ký chính thức) về Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định.  

- Công tác thanh tra chuyên ngành về đất đai, trong năm 2018, Tổng cục 

quản lý đất đai đã chủ trì triển khai 02 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai 

tại các Khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế tại 02 tỉnh, thành phố: Đồng Nai và Thành 

phố Cần Thơ; 01 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường, công 

ty nông, lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, phối hợp với Thanh tra Bộ thanh tra 

việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Quảng Nam. 

Trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong Vùng đã tích cực triển khai thực hiện 

Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 

2020” theo kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án, tăng cường 

thêm biên chế và huy động lực lượng lớn cán bộ các ngành Thanh Tra, Tài nguyên và 

môi trường cho thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Đề án. Kết quả thanh tra việc chấp 

hành pháp luật đất đai tại các Khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế trong năm 2018 cho 

                                                 
1 Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.  



5 

đã phát hiện và kiến nghị xử lý, khắc phục nhiều trường hợp tồn tại, không thực hiện 

đúng quy định cả trong quản lý và sử dụng đất đai ở nhiều khu, cụm công nghiệp. 

 

- Về công tác tiếp nhận thông tin, thông tin phản ánh qua báo chí, đã tiếp 

nhận 05 trường hợp phản ánh qua báo chí về sai phạm trong quản lý và sử dụng đất 

đai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu; đã ban hành 03 văn bản gửi 

các địa phương có thông tin phản ánh rà soát, xử lý và báo cáo tình hình giải quyết 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường; lưu theo dõi 01 thông tin; 01 thông tin đang rà 

soát để xây dựng văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ.   

II. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai của 

một số tỉnh, thành phố còn một số hạn chế sau: 

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đất đai còn chậm hơn so với 

thời điểm Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, một số tỉnh, thành phố 

ban hành chưa đầy đủ văn bản được Luật đất đai năm 2013 giao; 

- Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác nguồn lực đất đai thực hiện còn rất hạn chế, 

hầu hết là vẫn thực hiện giao, cho thuê trực tiếp cho các nhà đầu tư. Nguyên nhân 

là do nhiều địa phương đặt nặng thu hút đầu tư hơn là việc tăng thu ngân sách nhà 

nước thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cơ chế xin - cho vẫn còn 

tồn tại trong nhận thức của một số cán bộ, công chức Nhà nước; 

- Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong đó thủ tục cấp giấy 

chứng nhận vẫn còn phức tạp nhiều trường hợp chậm, kéo dài hoặc một số cán 

bộ, công chức chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, còn tình trạng nhũng 

nhiễu, tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người dân khiếu nại không đúng quy 

định của pháp luật nên không thụ lý giải quyết; 

- Có trường hợp chưa cấp được giấy chứng nhận là do sử dụng đất có vi 

phạm (lấn, chiếm, giao trái thẩm quyền) hiện trạng dụng đất không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước hoặc thực hiện không đúng, không đủ; một 

số nơi nhận thức về việc cấp Giấy chứng nhận còn hạn chế nên chưa tích cực 

phối hợp kê khai, lập hồ sơ. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho người mua nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là các thành phố 

trực thuộc Trung ương vẫn còn tồn đọng do phát sinh diện sai phạm trong quá 

trình xây dựng hoặc thủ tục pháp lý triển khai dự án của chủ đầu tư;  

- Tình trạng dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử 

dụng phải xử lý xuất hiện ở hầu hết các tỉnh, thành phố nói trên, mặc dù các địa 

phương cũng đã tiến hành xử lý theo quy định. Nguyên nhân là do nhiều trường 

hợp chủ đầu dùng nhiều biện pháp đối phó với cơ quan nhà nước không chịu trả lại 

khối tài sản lớn là quyền sử dụng đất; bên cạnh đó cũng còn tình trạng tại một số 

địa phương, tại một số dự án cơ quan có thẩm quyền xử lý chưa kiên quyết;  
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- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập, 

khiếu kiện luôn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 70%), chưa đảm bảo sinh kế cho người bị 

thu hồi, phát sinh nhiều chi phí (như: chuyển đổi chỗ ở, việc làm, học hành, đi lại, 

thu nhập, y tế, tâm lý, hòa nhập cộng đồng nơi ở mới..), cuộc sống “hậu thu hồi đất, 

hậu tái định cư của người dân tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi điều kiện đảm bảo về 

an sinh xã hội chưa cao; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như cơ 

chế phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa kịp thời và chặt chẽ; 

- Việc xác định giá đất bồi thường cho người dân vẫn còn thấp so với giá 

thực tế trên thị trường dẫn đến tỷ lệ khiếu kiện về thu hồi, bồi thường ở mức khá 

cao do năng lực đội ngũ cán bộ tại địa phương còn yếu, cơ chế quản lý về thu thuế, 

phí lệ phí hiện nay dẫn đến thông tin giá đất thị trường không chính xác (người dân 

kê khai giá trị hợp đồng giao dịch thấp hơn hoặc bằng với bảng giá nhà nước quy 

định, vì nếu kê khai giá cao sẽ bị đánh thuế theo giá kê khai trên hợp đồng); quy 

trình xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng 

kịp thời về tiến độ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất;  

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, đặc biệt các dự 

án trọng điểm còn chậm so với tiến độ;  

- Việc triển khai mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp vẫn còn 

gặp nhiều vướng mắc và hạn chế như cơ chế phối hợp, cơ chế hoạt động cấp  

vốn để thực hiện các nhiệm vụ, Kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn (kinh 

phí được trích lại 2% tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và kinh phí thu 

từ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không đủ cho việc duy trì và tổ chức triển 

khai các hoạt động liên quan của Trung tâm). 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất chưa 

nghiêm. Có không ít những quy định của pháp luật đất đai và những quyết định 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đất đai thực thi còn hình 

thức, chế tài xử lý vi phạm pháp luật về đất đai còn thiếu và chưa đủ mạnh để 

răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm;  

- Chế độ theo dõi, báo cáo trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất 

là việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên thị trường thứ cấp cũng 

như trong các giao dịch dân sự có liên quan đến đất đai còn chưa cụ thể về trách 

nhiệm và cơ chế báo cáo nên khó khăn trong việc thu thập nắm bắt đầy đủ thông 

tin, số liệu để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương cũng như góp phần hoạch 

định chính sách chung cho các cơ quan Trung ương; 

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy đã được đẩy mạnh 

nhưng vẫn còn tình trạng khiếu nại vượt cấp. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đây, ngoài nguyên nhân khách 

quan, còn do chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo 

chưa cụ thể, sát sao; nhận thức về pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ, công 

chức còn hạn chế; việc đầu tư kinh phí từ ngân sách của các địa phương cho việc 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm 
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vụ được giao; việc thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai chưa được triển 

khai thực hiện đúng mức. 

III. KIẾN NGHỊ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thời gian tới, để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, cơ quan quản lý nhà 

nước về đất đai các cấp cần thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ sau: 

- Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, quản 

lý về đất đai. Đẩy mạnh tổ chức giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tổ chức, 

cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai; xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các cơ 

quan, đơn vị buông lỏng quản lý đất đai để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển 

nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, 

để hoang hóa, lãng phí, chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời; 

- Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành quản lý đất đai để tạo điều kiện 

rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, 

minh bạch phòng chống các tiêu cực trong công tác quản lý đất đai; 

- Các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 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; 

- Tích cực phối hợp với Bộ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật về đất đai nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 

đất đai của tổ chức, cá nhân; 

- Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây 

mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; nâng 

cao trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, không 

đẩy việc lên cấp trên; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các 

trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để 

người dân tham gia giám sát. 

- Tập trung kiện toàn các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai: Đối 

với việc kiện toàn Tổ chức phát triển quỹ đất, các cần tỉnh tiếp tục quan tâm đến 

hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất trong thời gian chờ Quốc hội, Chính 

phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định mới về mô hình hoạt 

động của tổ chức phát triển quỹ đất theo chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 “Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường: Chuyển các trung tâm pháp triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quản lý, hoàn thành trong quý IV năm 2018” và chỉ đạo của 

Chính phủ tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018./. 
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