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  UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH THANH HOÁ                                Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                     

        Số:           /BC- STNMT                              Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh  

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐND ngày 21/01/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc tổ chức giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là GCN) 

trên địa bàn tỉnh; theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số 37/KH-HĐND 

ngày 27/01/2022, ý kiến của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND tỉnh tại buổi làm 

việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và trên cơ sở báo cáo của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC CẤP GCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Việc tham mưu chỉ đạo, điều hành và ban hành văn bản đối với 

việc cấp GCN 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức 

triển khai nhiều giải pháp, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành 22 văn 

bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành đối với việc cấp 

GCN; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn về 

chuyên môn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát để tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN, trong đó có một số vụ việc điểm 

nóng tại các huyện: Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, TP 

Thanh Hóa, TP Sầm Sơn
1
; ban hành 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng 

Đăng ký đất đai, Chi nhánh trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ về đăng ký đất 

đai, thực hiện các TTHC trong cấp GCN. 

- Đã tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quy 

định liên quan đến công tác cấp GCN trên địa bàn tỉnh, như: Quy định về hạn 

mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở; hạn mức công 

nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm 

                                           
1 Công văn số 1711/STNMT-CSĐĐ ngày 12/3/2021 xác định lại diện tích đất ở và cấp GCN cho vùng kinh tế 

mới tại thôn 6, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa; Công văn số 331/ STNMT-CSĐĐ ngày 15/01/2021 về việc 

cấp GCN tại thôn 2 Trung Thành và Hưng Lâm, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa; Công văn số 2533/STNMT-

CSĐĐ ngày 8/4/2021 về việc cấp GCN cho 04 hộ dân tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa; Công văn số 

3556/STNMT-TTr ngày 12/5/2021 về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Đức Bỉnh và 04 công dân xã Xuân 

Phú, huyện Thọ Xuân; Công văn số 5487/STNMT-VP ngày 17/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà 

nước trong việc cấp GCN trên địa bàn tỉnh. 
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đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; quy định về ủy quyền cấp Giấy chứng 

nhận
2
; Quy chế phối giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; công bố bộ thủ tục 

hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc đã ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản chỉ đạo, điều hành các Chi nhánh trong việc tăng cường kiểm tra, giám 

sát, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm giải quyết công việc, như: Quy chế làm 

việc; phân công nhiệm vụ giải quyết công việc trong lãnh đạo; quyết định ủy 

quyền trong việc lập trích lục, trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ thửa đất phục vụ 

cấp GCN; chương trình công tác năm và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về 

chuyên môn nghiệp vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải 

quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp GCN. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cấp GCN: 

Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài nguyên và môi 

trường cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã; phối hợp với các cơ quan báo, đài 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tài nguyên và Môi trường
3
.  

(Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong cấp GCN cho hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Thẩm quyền cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân theo quy định 

tại Điều 105 Luật Đất đai thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. 

Thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động GCN cho 

hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2015 của Chính phủ thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

do Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện, từ ngày 01/9/2020 (Sau khi 

Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp được thành lập, đi vào hoạt động). 

2.1. Về công tác cải cách thủ tục hành chính:  

- Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch cải cách 

thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa về 

thành phần hồ sơ, yêu cầu các đơn vị cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo niêm yết công khai bộ thủ tục 

hành chính về đăng ký, cấp GCN, công khai số điện thoại đường dây nóng của 

                                           
2 Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; diện 

tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất 

có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;  Quyết định 

4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND; 

Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
3
 Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Báo Lao động và Xã hội đăng tải gần 200 tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật; 

phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về công 

tác tài nguyên và môi trường. 
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Văn phòng Đăng ký đất đai tại trụ sở làm việc của Chi nhánh và Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để công dân kịp thời phản ánh những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

- Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp GCN cho 

hộ gia đình, cá nhân, ngoài việc cắt giảm thời gian theo quy định, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã quyết định uỷ quyền Giám đốc Văn phòng Đăng 

ký đất đai ký GCN đối với 14 huyện, thị xã, thành phố (cắt giảm tối thiểu 02 

ngày làm việc); Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quyết định cho phép Chi 

nhánh trình ký trực tiếp hồ sơ chuyển quyền nguyên thửa đất (cắt giảm tối thiểu 

03 ngày làm việc); uỷ quyền cho các Chi nhánh thực hiện trích lục, trích đo, đo 

đạc chỉnh lý thửa đất, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong luân chuyển hồ 

sơ từ các Chi nhánh đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và ngược lại.  

2.2. Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ đăng ký, cấp GCN từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải 

quyết là 275.434 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết là 269.113 hồ sơ, đạt 

97,71% (trước hạn: 90.353 hồ sơ, đúng hạn: 172.287 hồ sơ, chậm: 6.473 hồ sơ); 

số hồ sơ đang giải quyết 6.321 hồ sơ, chiếm 2,29% (trong hạn: 5.378  hồ sơ, quá 

hạn: 943 hồ sơ). (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 02 kèm theo). 

3. Kết quả cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân 

Theo số liệu báo cáo của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp kết quả cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ ngày 

01/01/2019 đến 31/12/2021 như sau: 

3.1. Cấp mới GCN (cấp lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

- Đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm 

pháp luật đất đai: Tổng số trường hợp cần cấp GCN là 22.143 trường hợp, trong 

đó: Số hồ sơ đề nghị cấp GCN là  14.885 hồ sơ (số GCN đã cấp 14.174 hồ sơ; số 

hồ sơ đề nghị nhưng chưa cấp GCN là 711 hồ sơ), tỷ lệ đã cấp so với hồ sơ cần 

cấp đạt 64,01%; trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN là 7.969 trường hợp, 

chiếm 35,99% so với số trường hợp cần cấp GCN. (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 

số 03 kèm theo). 

- Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi 

phạm pháp luật đất đai: Tổng số trường hợp cần cấp GCN là 28.637 trường hợp, 

trong đó: Số hồ sơ đề nghị cấp GCN là  10.743 hồ sơ (số GCN đã cấp 9.398 hồ 

sơ; số hồ sơ đề nghị nhưng chưa cấp GCN là 1.345 hồ sơ), tỷ lệ đã cấp so với hồ 

sơ cần cấp đạt 32,82%; trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN là 19.239 

trường hợp, chiếm 67,18% so với số trường hợp cần cấp GCN. (Chi tiết thể hiện 

tại Phụ lục số 04 kèm theo). 

- Đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 

01/7/2014: Tổng số trường hợp cần cấp GCN là 4.163 trường hợp, trong đó: Số 

hồ sơ đề nghị cấp GCN là 2.332 hồ sơ (số GCN đã cấp 974 hồ sơ; số hồ sơ đề 

nghị nhưng chưa cấp GCN là 1.358 hồ sơ), tỷ lệ đã cấp so với trường hợp cần 
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cấp đạt 23,40%; trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN là 3.189 trường hợp, 

chiếm 76,60% so với số trường hợp cần cấp GCN. (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 

số 05 kèm theo). 

- Đối với trường hợp đã được giao đất không đúng thẩm quyền: Tổng số 

trường hợp cần cấp GCN là 12.830 trường hợp, trong đó: Số hồ sơ đề nghị cấp 

GCN là 3.163 hồ sơ (Số GCN đã cấp 2.174 hồ sơ, số hồ sơ đề nghị nhưng chưa 

cấp GCN là 989 hồ sơ), tỷ lệ đã cấp so với hồ sơ cần cấp đạt 16,94%; trường hợp 

tồn đọng chưa được GCN là 10.656 trường hợp, chiếm 83,06% so với số trường 

hợp cần cấp GCN. (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 06 kèm theo). 

* Nguyên nhân các trường hợp cấp GCN lần đầu còn tồn đọng nhưng 

chưa đề nghị cấp GCN hoặc hồ sơ đề nghị cấp GCN nhưng chưa được cấp. 

- Nguyên nhân các trường hợp cấp GCN lần đầu còn tồn đọng nhưng hộ 

gia đình, cá nhân chưa đề nghị cấp GCN là: Người sử dụng đất đã mất nay phải 

phân chia thừa kế nhưng các đồng thừa kế chưa thống nhất; diện tích tăng nhiều 

so với giấy tờ về quyền sử dụng đất, phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi công 

nhận quyền sử dụng đất nhưng các hộ không thống nhất; đất không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất; đất đang còn tranh chấp; hộ sử dụng đất đi làm ăn xa, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số luôn di chuyển chỗ ở, không ổn định nên không có đủ 

thông tin về chủ sử dụng đất; một số thửa đất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nằm 

trong khu vực sạt lở nên không thực hiện việc cấp GCN; đất chuyển quyền 

nhiều lần nhưng không còn giấy tờ mua bán; đất ở rìa đồng, rìa làng lấn có 

chiếm đất nông nghiệp; đất xây dựng nhà ở trái phép trên đất lưu không; một số 

hồ sơ các hộ gia đình cá nhân không chủ động kê khai, đăng ký cấp GCN. 

- Nguyên nhân các trường hợp cấp GCN lần đầu còn tồn đọng đề nghị cấp 

GCN nhưng chưa được cấp là: Đất chưa xác định rõ được nguồn gốc, thời điểm 

sử dụng đất; đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không phù hợp quy 

hoạch, chưa đủ cơ sở xác định đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (các chứng từ, 

phiếu nộp tiền bị thất lạc; một số hộ có phiếu thu tiền nhưng nội dung ghi trong 

phiếu thu không đúng quy định như: nộp tiền đóng góp ngân sách địa phương; 

thu hoa lợi trên đất, thu tiền đất ao lâu dài,…); một số trường hợp UBND cấp xã 

giao đất trái thẩm quyền nhưng không có đất ngoài thực địa (huyện Quảng 

Xương, thành phố Sầm Sơn); một số trường hợp có quyết định giao đất nhưng 

người sử dụng đất chỉ còn Biên bản bàn giao đất, không còn biên lai, chứng từ 

chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

3.2. Cấp đổi, cấp lại GCN (thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Văn phòng Đăng ký đất đai): Tổng số hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại là 

30.922 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ đã cấp 27.589 hồ sơ; số hồ sơ chưa được cấp 3.333 

hồ sơ, tỷ lệ đã cấp đạt 89,22%. (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 07 kèm theo). 

Nguyên nhân số hồ sơ cấp đổi, cấp lại còn tồn đọng hộ gia đình, cá nhân 

đề nghị nhưng chưa giải quyết là: Diện tích thay đổi mà GCN đã được cấp trước 

đây không thể hiện sơ đồ, kích thước thửa đất, đến nay không có hồ sơ địa chính 
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được lập trước hoặc cùng thời điểm cấp GCN hoặc có nhưng đo bao không thể 

hiện hình thể thửa đất nên không đủ cơ sở xác định vị trí thửa đất gốc (phần diện 

tích đã được cấp GCN) và phần diện tích chưa được cấp GCN để xác định cơ 

quan có thẩm quyền cấp GCN. Đối với hồ sơ cấp lại GCN do bị mất, không còn hồ 

sơ lưu trữ (không có bản sao lưu GCN đã cấp hoặc số theo dõi cấp GCN để xác 

định số seri GCN hoặc số vào sổ) nên không có cơ sở chứng minh thửa đất đã được 

cấp GCN, do đó không có cơ sở cấp lại GCN theo quy định. 

3.3. Đăng ký biến động, đính chính GCN (thuộc thẩm quyền, trách nhiệm 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai): Tổng số hồ sơ 

đề nghị đăng ký biến động, đính chính là 248.788 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã 

thực hiện 245.077 hồ sơ, đạt 98,51%; số hồ sơ chưa thực hiện 3.711 hồ sơ, (Chi 

tiết thể hiện tại Phụ lục số 08 kèm theo). 

Nguyên nhân hồ sơ đăng ký biến động còn tồn đọng hộ gia đình, cá nhân 

đề nghị nhưng chưa giải quyết là: Hồ sơ đề nghị chia, tách thửa đất để thực hiện 

chuyển quyền một phần thửa đất nhưng không phù hợp với Mặt bằng quy hoạch 

chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ đề nghị chia 

tách đất nông nghiệp nhưng chưa có quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa; 

hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn ao hình thành 

trước ngày 18/12/1980 đã được cấp GCN trước ngày 01/7/2014 nhưng không có 

giấy tờ theo quy định. 

4. Tình hình cấp GCN của các dự án khu dân cư, bao gồm: Dự án 

khu dân cư (tổ chức đấu giá lẻ và đấu giá tổng); Dự án nhà ở xã hội, dự án 

toà nhà thương mại kết hợp căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả 

các dự án thực hiện trước ngày 01/01/2019 nhưng đến nay chưa thực hiện 

xong việc cấp GCN cho người mua) 

4.1. Dự án khu dân cư (tổ chức đấu giá lẻ và đấu giá tổng) 

Tổng số 1.624 dự án, tổng diện tích cần phải cấp GCN 949,04 ha với 60.847 

lô thửa, đất, trong đó: Số lô, thửa đất đã cấp GCN là 46.451, diện tích 680,40 ha 

(đạt 71,69%); Số lô, thửa chưa được cấp GCN là 14.396, diện tích 268,64 ha. 

Hiện nay, còn một số mặt bằng quy hoạch của các dự án đấu giá tổng chưa 

hoàn thành cấp GCN, nguyên nhân do sai sót trong quá trình lập MBQH, cần phải 

điều chỉnh lại cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất (Thọ Xuân, Yên Định, 

Quảng Xương); một số chủ đầu tư dự án chưa nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc đã 

được cấp GCN nhưng đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, chưa xuất được hóa 

đơn, chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng, nhà ở theo dự án và quy hoạch chi tiết được 

duyệt nên chưa đủ điều kiện làm thủ tục chuyển nhượng dẫn đến tiến độ cấp GCN 

chậm.…(09 dự án trên địa bàn TP Thanh Hoá trước ngày 01/9/2019 nhưng đến 

nay chưa thực hiện xong việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua
4
). 

                                           
4 MBQH 08/UBND-CN thuộc phường Nam Ngạn, MBQH 934/UBND-QLĐT, MBQH 2107/UBND-QLĐT 

(điều chỉnh từ MBQH số 33/XD-UB ngày 19/3/2004); MBQH 4704/UBND-QLĐT thuộc phường Đông Hải; 

MB 2349/UBND-QLĐT, MBQH 1279/UBND-QLĐT, MBQH 11808/QĐ-UBND (điều chỉnh từ MBQH số 
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Trên địa bàn thành phố Thanh Hoá một số dự án lựa chọn nhà đầu tư 

thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, phải thực hiện công tác 

GPMB, giao đất, nộp tiền sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà 

thô nên việc cấp GCN chậm so với những dự án đấu giá quyền sử dụng đất, như 

dự án: Khu đô thị xanh phường Đông Vệ; Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ 

(Đông Tân),… 

4.2. Dự án nhà ở xã hội, nhà thương mại kết hợp căn hộ chung cư  

Trên địa bàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội hoặc Toà nhà thương mại kết 

hợp căn hộ chung cư, trong đó có: 10 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử 

dụng và chuyển nhượng căn hộ với tổng số 3.870 căn hộ chung cư (đã cấp GCN 

cho 1.357 căn, đạt 35,1%; chưa cấp GCN 2.513 căn, chiếm 64,9%); 03 dự án 

đang xây dựng hoặc mới hoàn thiện (Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại – CC 379; 

Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông KCN Lễ Môn; Nhà ở 

xã hội thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa). Số lượng các 

căn hộ chưa được cấp GCN do chủ đầu tư chưa bán được cho các hộ dân hoặc 

một số hộ dân chưa nộp hết tiền mua nhà.  

(Chi tiết được thể hiện tại Phụ lục số 09 kèm theo). 

5. Việc cấp GCN quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các 

nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh 

Theo số liệu báo cáo của UBND cấp huyện (gồm: Thạch Thành, Yên Định, 

Cẩm Thuỷ, Như Thanh, Như Xuân, Thọ Xuân, Ngọc Lặc và thị xã Bỉm Sơn): Tổng 

số trường hợp đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông, lâm trường là 2.853 trường 

hợp; số hồ sơ đề nghị cấp GCN là 578 hồ sơ, trong đó: Số GCN đã cấp 518 hồ sơ, 

số hồ sơ đề nghị nhưng chưa cấp GCN là 60 hồ sơ; tỷ lệ đã cấp so với hồ sơ cần 

cấp đạt 18,16%. (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 10 kèm theo). 

  Việc các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp là do vị trí, diện tích thửa 

đất, chủ sử dụng đất không được rà soát kỹ dẫn đến sai lệch so với các quyết 

định bàn giao; một số hộ đã có nhà ở ổn định cùng thời điểm với những hộ được 

giao đất nhưng chưa có trong quyết định bàn giao hoặc có một phần diện tích 

chưa được bàn giao theo quyết định của UBND tỉnh nên chưa đề nghị cấp GCN; 

việc xác định ranh giới hành chính 364 các xã không đúng; các trường hợp khi 

thực hiện thủ tục cấp GCN phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng người dân 

không đồng ý, các hộ tự ý chia tách, không có giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, 

không đủ điều kiện cấp đất ở theo hạn mức quy định. 

6. Phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện 

và các ngành, đơn vị có liên quan; phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan có liên quan 

trong cấp GCN 

                                                                                                                                    
1040/QĐ-UBND ngày 06/3/2013) thuộc phường Quảng Hưng; MBQH 6804/QĐ-UBND (điều chỉnh từ MBQH 

số 200/UBND-QLĐT ngày 13/9/2010); MBQH số 1078/UBND-QLĐT thuộc phường Đông Vệ;  
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Thực hiện Quyết định số 06/2020/QD-UBND ngày 14/01/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất  đai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các ngành, các đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp khó 

khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục quản lý đất đai, 

báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Từ ngày 01/9/2020 đến nay, khi hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một 

cấp chính thức đi vào hoạt động. Để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng 

mắc trong quá trình phối hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức làm việc với  

các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện tiếp nhận bàn giao cán bộ, viên chức, 

người lao động, tài chính, tài sản, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu liên quan; đồng 

thời, phối hợp làm việc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thẩm 

quyền cấp GCN, việc thực hiện quy chế phối hợp. Văn phòng Đăng ký đất đai 

theo chức năng, nhiệm vụ đã làm việc với tất cả các Chi nhánh trực thuộc và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời kịp 

thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các Chi nhánh nghiêm túc thực hiện nhiệm 

vụ được giao như: chỉ đạo chấn chỉnh về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 

yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành tại các chi 

nhánh, gồm: Vĩnh Lộc, Nông Cống, Ngọc Lặc, Sầm Sơn, Như Thanh,..; kịp thời 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ phục vụ nhu cầu giải quyết thủ 

tục hành chính về đất đai của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp xã với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc giải quyết 

một số thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa tốt, chưa hiệu quả, nhất là 

công tác cấp cấp GCN lần đầu, hồ sơ cấp đổi, đăng ký biến động có diện tích 

tăng hoặc phải đính chính vào GCN đã cấp dẫn đến việc chậm trễ giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính cho người dân, chậm trễ trong công tác đo đạc cho người 

dân khi có nhu cầu (như: TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn,...). 

7. Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp GCN 

7.1. Việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới TTHC: Trên cơ sở quy 

định của pháp luật đất đai và quyết định ban hành thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

thường xuyên rà soát, tham mưu và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Các thủ tục 

hành chính sau khi ban hành, được đăng tải trên Website của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện và được niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa 



8 

 

của Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện để người dân dễ tiếp cận và thực hiện 

theo quy định, đảm bảo thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, 

có một số trường hợp hồ sơ đề nghị cấp GCN chưa được quy định tại Bộ thủ tục 

hành chính dẫn đến vướng mắc trong thực hiện, như: Hồ sơ cấp GCN lần đầu 

không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất có vi phạm pháp luật, đất giao trái 

thẩm quyền; hồ sơ xác định lại hạn mức đất ở đối với trường hợp không có giấy 

tờ về quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCN có diện tích tăng so với 

GCN đã cấp mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.  

7.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thủ tục cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân: Trình tự, thủ tục cấp 

giấy lần đầu theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 4481/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh thì không phải ban hành quyết định công nhận quyền 

sử dụng đất. Tuy nhiên, tại các Điều 6, 7, 8 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ thì quy định phải có Quyết định công nhận quyền sử 

dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc thực hiện không 

thống nhất tại các địa phương. 

Theo quy định về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký chỉ thực hiện tiếp nhận đối với trường hợp hồ sơ có đủ thành 

phần theo Bộ thủ tục hành chính (cụ thể là TTHC số 12), có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để xử lý theo quy định. Còn đối 

với hồ sơ đề nghị cấp GCN lần đầu không có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên không thuộc phạm vi tiếp nhận và giải 

quyết của Chi nhánh; tuy nhiên, hiện nay UBND một số huyện, thị xã vẫn yêu 

cầu Chi nhánh tiếp nhận hồ sơ và xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện 

là không có cơ sở (như: Thiệu Hóa, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hà Trung, 

Thường Xuân, thị xã Nghi Sơn,..). 

- Thủ tục đăng ký biến động, trong đó có việc xác định lại diện tích đất ở 

đối với thửa đất có vườn ao hình thành trước ngày 18/12/1980 đã được cấp GCN 

trước ngày 01/7/2014: Mới thực hiện được đối với những hồ sơ có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 

2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

các trường hợp không có giấy tờ theo quy định nêu trên, hiện nay pháp luật không 

quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết nên không có cơ sở thực hiện. 

- Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất: Hiện nay chỉ thực hiện được đối với đất ở 

(đất ở được quy định điều kiện tại Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh), các loại đất còn lại, đặc biệt là đất nông nghiệp chưa thực hiện được 

do chưa có quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa từng loại đất trên địa bàn tỉnh.  

- Theo quy định thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế là 

5 ngày làm việc, tuy nhiên do có hộ còn nợ thuế đất phi nông nghiệp, nợ tiền sử 
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dụng đất hoặc chưa đăng ký mã số thuế ... nên hồ sơ quá hạn tại các Chi cục 

Thuế, dẫn đến Chi nhánh không chủ động hẹn được thời gian trả kết quả cho 

công dân. Theo quy định thời gian thực hiện TTHC không bao gồm thời gian 

thực hiện nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên có nhiều trường hợp người dân sau khi 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính không nộp lại hóa đơn, chứng từ dẫn đến hồ sơ 

TTHC bị kéo dài. 

- Một số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện tại Chi nhánh, như cấp đổi, 

cấp lại GCN, đăng ký biến động do chuyển quyền đồng thời thay đổi thông tin 

về người sử dụng đất, xác định lại diện tích, kích thước thửa đất hoặc đính chính 

GCN đã cấp. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính kéo dài do thực hiện đồng 

thời các thủ tục nêu trên, Chi nhánh phải phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị 

như: UBND cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế, Xây 

dựng… Mặt khác, phần mềm theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính chưa cập nhật, 

theo dõi, cộng tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thời gian người sử 

dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính… dẫn đến hồ sơ bị chậm. 

8. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về việc 

cấp GCN 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về cấp GCN được 

Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất, kiến nghị 

của cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, phản ánh, kiến nghị của người dân; đặc biệt 

đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, tập trung đông người. Trong quá trình giải 

quyết đã phát huy tinh thần dân chủ, công khai thông qua việc tiếp dân để biết 

được tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân và căn cứ chính sách 

pháp luật của Nhà nước để tham mưu cho Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND 

tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

 Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2021: Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết là 

127 đơn, đạt tỷ lệ 100%; UBND cấp huyện đã tiếp nhận 2087 đơn (đã giải quyết 

1987 đơn, đạt 95,21%, đang giải quyết 100 đơn (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục số 

11 kèm theo). 

Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện kiểm tra và xử lý kỷ luật theo 

thẩm quyền 03 viên chức (kỷ luật cảnh cáo 01, kỷ luật kiển trách 02) và 01 đồng 

chí kỷ luật khiển trách nhưng hết thời hiệu nên không ban hành quyết định do có 

khuyết điểm vi phạm trong chỉ đạo, điều hành và chậm giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân; phê bình, nhắc nhở và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm 

sâu sắc đối 17 tập thể, 18 viên chức lãnh đạo các phòng chuyên môn và các chi 

nhánh trực thuộc và 46 viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM 

1. Tồn tại, hạn chế 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp GCN còn những tồn tại, 

hạn chế như sau: 

1.1. Số lượng hồ sơ cần cấp GCN lần đầu còn tồn đọng nhiều nhưng chưa 

được giải quyết. Trong đó, (1) còn 7.969/22.143 trường hợp có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (711 hồ sơ đã đề nghị nhưng 

chưa cấp GCN); (2) còn 19.239/28.637 trường hợp không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (1.345 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa 

cấp GCN); (3) còn 3.189/4.163 trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất 

đai trước ngày 01/7/2014; (4) còn 10.656/12.830 trường hợp giao đất không đúng 

thẩm quyền. 

1.2. Còn 3.333/30.922 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại; 3.711/248.788 hồ sơ 

đăng ký biến động, đính chính chưa được giải quyết. 

1.3. Còn 14.396/60.847 lô đất của các dự án nhà ở, dự án khu dân cư trên 

địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án thực hiện trước ngày 01/01/2019) nhưng đến 

nay chưa thực hiện xong việc cấp GCN cho người mua. 

1.4. Còn 2.335/2.853 hồ sơ đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất ở có 

nguồn gốc đất từ đất của các nông, lâm trường chưa được giải quyết. 

1.5. Việc kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát trong thực hiện 

thủ tục hành chính về đăng ký, cấp GCN còn để người dân phản ánh, kiến nghị, 

tạo dư luận không tốt; có 6.473/269.035 hồ sơ đã giải quyết nhưng chậm so với 

quy định, 943/6.321 hồ sơ đang giải quyết quá hạn. 

1.6. Công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 đối với đất 

khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành, còn 

90/559 xã, thị trấn đang sử dụng bản đồ hệ tọa độ khác; việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính còn hạn chế, toàn tỉnh mới có 80 xã, thị trấn thuộc 03 huyện: Triệu 

Sơn (34 xã, thị trấn), Yên Định (26 xã, thị trấn), Hà Trung (25 xã, thị trấn) được 

triển khai thực hiện. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

 2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Hệ thống văn bản pháp luật đất đai nhiều, thường xuyên sửa đổi, bổ 

sung, thay đổi về chính sách, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất; một số quy định về các loại giấy tờ quyền sử dụng đất, giấy 

tờ về việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất thực tế đang sử 

dụng,… chưa phù hợp với thực tế địa phương nên khó khăn khi áp dụng. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cấp huyện, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, công 

chức địa chính cấp xã thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện, tuy nhiên do 

tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, phải thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch nên việc tổ chức trực tiếp bị hạn chế.  
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 - Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2020, 

thời điểm mới đi vào hoạt động gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc 

kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp nhận, bố trí người, trụ sở làm việc; cách quản lý, 

chỉ đạo và thực hiện giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo, viên chức Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai còn theo tư duy cũ, chưa bám sát quy định 

của pháp luật để thực hiện,... ; việc bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Văn phòng Đăng 

ký đất đai chưa được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện, đến nay 

còn 18 đơn vị bàn giao nhưng chưa có biên bản bàn giao; 01 đơn vị chưa bàn 

giao
5
, dẫn đến khó khăn trong quá trình tra cứu, thẩm định hồ sơ cấp GCN. 

- Thanh Hoá là tỉnh có địa bàn rộng, do cơ sở dữ liệu đất đai chưa được 

xây dựng đồng bộ, hồ sơ luân chuyển từ các Chi nhánh lên Văn phòng Đăng ký 

đất đai chủ yếu qua đường bưu điện, mất nhiều thời gian nhưng chưa được tính 

vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính, dẫn đến việc chậm thời gian giải 

quyết hồ sơ cho người dân. 

- Cơ sở cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư xây 

dựng đồng bộ (đến nay mới đầu tư xây dựng đưa vào vận hành 03 huyện: Triệu 

Sơn, Yên Định và Hà Trung); hồ sơ địa chính chưa được cập nhật, chỉnh lý biến 

động thường xuyên, liên tục theo quy định. 

- Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa cao, một số 

trường hợp cố tình vi phạm như: Tình trạng lấn chiếm đất công như đất Nhà nước 

quản lý, đất các công trình công cộng, đất vỉa hè trong đô thị, đất bãi bồi ven 

sông, ven biển; chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

không xin phép hoặc chuyển nhượng bằng giấy tay không có xác nhận của chính 

quyền,… 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, 2021 

do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 

hiệu quả và tiến độ giải quyết công việc chung của Văn phòng Đăng ký đất đai 

và các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh, nhất là thời gian các huyện, thị xã, thành phố 

phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp 

nhân dân, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, viên chức Văn 

phòng Đăng ký đất đai, công chức địa chính cấp xã thời gian qua đã được quan 

tâm thực hiện, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, chưa đổi mới phương pháp và chưa 

được tăng cường, thực hiện thường xuyên, đặc biệt đối với lực lượng viên chức 

Văn phòng Đăng ký đất đai mới được tiếp nhận, tuyển dụng cần tăng cường tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

                                           
5 18 huyện bàn giao nhưng chưa có biên bản giao, thống kê tài liệu cho Chi nhánh gồm: Thiệu Hoá, Ngọc Lặc, 

Yên Định, Thường Xuân, Như Thanh, Cẩm Thuỷ, TX Bỉm Sơn, Bá Thước, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn, 

Nông Cống, Vĩnh Lộc, TX Nghi Sơn, Đông Sơn, Mường Lát, Như Xuân,  TP Thanh Hoá; riêng TP Sầm Sơn 

chưa bàn giao. 
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- UBND cấp huyện, xã tại một số địa phương, theo thẩm quyền, trách 

nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, 

cá nhân, tuy nhiên (1) một số địa phương còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm 

trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, để xảy ra vi phạm trong thời gian dài 

không được phát hiện xử lý kịp thời; (2) chưa quyết liệt trong chỉ đạo trong thực 

hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với các trường hợp sai phạm để có 

phương án, kế hoạch, lộ trình chỉ đạo xử lý đối với trường hợp cấp GCN lần đầu 

còn tồn đọng chưa được giải quyết; (3) chưa quan tâm bố trí kinh phí thực hiện 

công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cập nhật chỉnh lý, đăng 

ký biến động đất đai theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 của 

UBND tỉnh; (4) chưa quyết liệt chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý cán 

bộ có sai phạm trong thi hành công vụ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đặc biệt đối với công chức 

địa chính cấp xã. 

- Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh thuộc hệ thống Văn phòng 

Đăng ký đất đai, với trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp cấp đổi, cấp lại, 

đăng ký biến động, đính chính hồ sơ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân (từ ngày 

01/9/2020), chưa tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện thủ tục hành chính; lực 

lượng viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ; chưa linh hoạt, chưa đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, 

còn để người dân phản ánh, kiến nghị, tạo dư luận không tốt. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính của một số cán bộ, 

công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, viên chức Văn phòng 

Đăng ký đất đai, công chức địa chính cấp xã có lúc, có nơi còn biểu hiện hách 

dịch, sách nhiễu, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ, hướng dẫn 

người dân hoàn thiện hồ sơ cấp GCN.  

- Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất  đai, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Quyết 

định số 06/2020/QD-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh còn có nhiều bất 

cập, chưa quy định hết trách nhiệm, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc dẫn 

đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính kéo dài, để hồ sơ chậm, quá hạn, đặc 

biệt là hồ sơ cấp GCN lần đầu nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

theo quy định, hồ sơ phải xác định nguồn gốc đất đai tại cấp xã, việc thực hiện 

nghĩa vụ tài chính tại cơ quan Thuế, hồ sơ GCN trước đây cấp có sai sót cần 

phải đính chính hoặc thu hồi theo quy định.  

- Việc cập nhật, chỉnh lý biến động đối với một số dự án thu hồi đất, bồi 

thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu giá đất do UBND cấp huyện thực 

hiện, trong đó thu hồi toàn bộ hoặc một phần diện tích đất của hộ gia đình, cá 

nhân nhưng UBND cấp huyện chưa thu hồi hoặc chưa chỉnh lý GCN đã cấp vào 

hồ sơ địa chính; không thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, gắn số tờ, số thửa bản đồ 

địa chính lên GCN cấp cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá hoặc được giao 
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đất tái định cư theo quy định dẫn đến hồ sơ địa chính không được chỉnh lý, gây 

khó khăn cho việc quản lý hồ sơ thửa đất, cấp GCN.  

 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với những 

tồn tại, hạn chế trong việc cấp GCN 

3.1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện 

thủ tục cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ 

thời điểm ngày 01/9/2020 còn một số hồ sơ chưa được giải quyết, hồ sơ giải 

quyết chậm, quá hạn. 

- Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về đất đai, cấp GCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu ban hành một 

số quy định, cơ chế, chính sách còn chưa kịp thời; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tồn tại trong cấp GCN của 

UBND cấp huyện, đặc biệt các vụ việc nổi cộm tại các huyện: Quảng Xương, Thọ 

Xuân, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, …đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện, báo 

cáo UBND tỉnh giải quyết, tuy nhiên đây là những vụ việc hết sức phức tạp, đã 

diễn ra từ nhiều năm trước, cần phải có sự vào cuộc trách nhiệm cao của đơn vị 

chức năng, chỉ đạo quyết liệt của cấp có thẩm quyền mới có thể giải quyết được; 

đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 

14/7/2021 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, 

Công văn số 8741/UBND-NN ngày 22/6/2021 về việc tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước trong việc cấp GCN trên địa bàn tỉnh. 

- Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng và tình hình vi phạm pháp 

luật về đất đai đối với các công trình đã xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn toàn tỉnh, đã tham mưu báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo xử lý tại Công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021; số 

17930/UBND-NN ngày 12/11/2021 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 90/559 xã, thị trấn chưa được đo đạc bản 

đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000, mới có 80/559 xã, thị trấn thực hiện xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 tăng cường 

quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, tuy nhiên một số 

huyện vẫn không chủ động bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

- Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Đăng ký Đất đai; việc 

quản lý, điều hành và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm 

của người đứng đầu trong giải quyết hồ sơ chậm, để tồn đọng của Văn phòng 

Đăng ký Đất đai; việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất  
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đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai có một số 

bất cập nhưng chưa báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

3.2. Trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa 

- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, 

đăng ký biến động GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền quy định tại 

Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, còn một số hồ sơ chưa 

được giải quyết, hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn. 

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của 

hệ thống của Văn phòng Đăng ký đất đai; việc kiểm tra, giám sát kiểm soát thủ 

tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại, đăng 

ký biến động GCN còn chậm, để người dân đi lại nhiều; về công tác quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo 

đức công vụ và xử lý cán bộ, viên chức, người làm việc có trường hợp viên chức 

bị xử lý kỷ luật, để nhân dân phản ánh, kiến nghị tạo dư luận không tốt. 

- Chưa tham mưu, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền trong việc kiện 

toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp, bổ sung người làm việc, bố trí trụ sở làm 

việc, kho lưu trữ, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ sự nghiệp hoạt 

động của Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Quá trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị liên quan, còn có nhiều bất cập 

nhưng chưa tham mưu, đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, đặc 

biệt là việc quy định trách nhiệm, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc, cơ chế phối 

hợp của cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã. 

 3.3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện  

UBND cấp huyện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cấp 

GCN trên địa bàn, chịu trách nhiệm về những việc sau: 

- Chịu trách nhiệm chính về việc giải quyết các trường hợp còn tồn đọng 

cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân (thuộc thẩm quyền quy định tại 

Điều 105 Luật Đất đai); một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo thống kê, rà 

soát, tổng hợp phân loại các trường hợp tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu (trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất giao không đúng 

thẩm quyền, đất sử dụng vi phạm đất đai và những trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận không đúng quy định trước đây,…), xây dựng phương án, kế hoạch thời 

gian cụ thể để thực hiện, đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền không 

đúng quy định của pháp luật chưa chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kết luận xử lý trách 

nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết theo quy định; việc quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính, hồ sơ đã cấp 

CGN để mất, thất lạc, không đầy đủ theo quy định.  



15 

 

- Một số địa phương còn buông lỏng công tác quản lý để xảy ra vi phạm 

pháp luật đất đai nhưng chưa quyết liệt trong chỉ đạo rà soát để thực hiện thanh 

tra, kiểm tra, xây dựng kế hoạch, có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn 

chế trong cấp GCN lần đầu cho người dân; khi phát hiện vi phạm không kiên 

quyết, xử lý kịp thời dẫn đến nhiều vi phạm, diễn ra trong một thời gian dài.  

- Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, nhất là công 

tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, công khai, minh bạch các thủ tục trong cấp 

GCN cho hộ gia đình, cá nhân tại một số địa phương chưa đầy đủ, chưa kịp thời 

ban hành các văn bản, chỉ đạo và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong công tác cấp GCN; việc triển khai, thi hành chính sách pháp luật về đất đai 

qua các thời kỳ chưa thực hiện theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến một số 

vụ việc kéo dài, tạo điểm nóng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, 

như: Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Quảng Xương... 

- Một số địa phương chưa chủ động trong việc chủ trì tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quy chế phối hợp tại Quyết định 

số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh, dẫn đến tiến độ giải 

quyết hồ sơ công việc chậm, chưa hiệu quả, chất lượng chưa cao. 

- UBND một số huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong việc chưa 

phối hợp bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Văn phòng Đăng ký đất đai để quản lý, 

khai thác, giải quyết công việc. 

- Chưa quan tâm bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện công tác đo đạc bản đồ,  

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cập nhật chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai 

theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính. 

 3.4. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

- Chịu trách nhiệm chính trong công quản lý Nhà nước về đất đai tại cơ 

sở, chưa tập trung rà soát giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh 

thuộc trách nhiệm trong thực hiện đăng ký, cấp GCN. Tại một số địa phương do 

buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng nhà ở trái 

phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, tranh chấp đất 

đai, giao đất trái thẩm quyền, tự ý chuyển mục đích đất khi chưa được cấp có 

thẩm quyền cho phép nhưng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, trong đó có 

một số vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.   

- Chịu trách nhiệm trong việc xác nhận thời điểm, nguồn gốc, hiện trạng 

sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,.. tuy nhiên chưa 

thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định; chưa kịp thời chỉ đạo rà 

soát, thống kê, tổng hợp các trường hợp tồn đọng, vướng mắc, báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền xem xét giải quyết, đặc biệt đối với cấp GCN lần đầu. Chưa thực 

hiện thường xuyên việc cập nhật chỉnh lý, biến động hồ sơ địa chính theo quy 

định; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính lỏng lẻo, để mất mát, thất lạc. 
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- Trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong 

công tác lập trích đo, đo đạc chỉnh lý thửa đất, cấp GCN cho người dân chưa 

được quan tâm, chậm thực hiện. Công chức địa chính tại một số xã, phường, thị 

trấn còn hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, gây khó khăn, 

phiền hà, sách nhiễu cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. 

3.5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, có liên quan:  

- Cơ quan thuế: Chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất đúng thời gian, đúng tiến độ; 

chưa thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xác định hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính của người sử dụng đất dẫn đến chậm thời gian xử lý hồ sơ, cấp GCN cho 

người dân. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Sở Xây dựng, Phòng kinh tế hạ 

tầng cấp huyện): Chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, kiểm tra, giám sát việc 

xây dựng của các chủ đầu tư trong các dự án phát triển nhà ở; khi phát hiện vi 

phạm chưa kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn hoàn thiện theo quy định; khi tham 

gia ý kiến về đăng ký, chứng nhận tài sản là nhà ở, công trình xây dựng đôi khi 

chưa được kịp thời, chưa thể hiện rõ quan điểm.  

  - Trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án nhà ở, khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh: Chịu trách nhiệm về việc chậm hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được giao đất, 

chậm nộp tiền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình 

nhà ở theo quy hoạch dự án được duyệt, dẫn đến không đủ điều cấp GCN cho 

người nhận chuyển nhượng.  

- Trách nhiệm của người dân hiểu biết về pháp luật đất đai, việc lập hồ sơ 

thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp GCN còn hạn chế; nhiều trường 

hợp chưa chủ động thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCN để thời gian kéo 

dài trong khi chính sách pháp luật đất đai về giải quyết các trường hợp tồn đọng, 

về thực hiện nghĩa vụ tài chính, hạn mức sử dụng đất ở có sự thay đổi; nhiều 

trường hợp cố tình vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm sử dụng đất, xây dựng 

công trình trái phép; khi tham gia các giao dịch về đất đai nhưng chưa tìm hiểu 

kỹ thông tin đất đai, thông tin về dự án, hồ sơ pháp lý và năng lực của Chủ đầu 

tư dự án nhà ở, tham gia góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng đất ở dự án chưa đủ 

điều kiện theo quy định dẫn đến không được cấp GCN. 

III. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

1.1. Xây dựng kế hoạch khắc phục và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai 

xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công chỉ đạo để khắc phục đối với những 

tồn tại, hạn chế về cấp GCN thuộc trách nhiệm đã được chỉ ra tại Báo cáo này. 

1.2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất 

đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCN.  



17 

 

1.3. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức 

năng của Sở, ngành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

8741/UBND-NN ngày 22/6/2021 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

trong việc cấp GCN trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2021 

về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Công văn 

số văn 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021, số 17930/UBND-NN ngày 

12/11/2021 về báo cáo kết quả và xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng các 

công trình trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Rà soát tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, sửa 

đổi, bổ sung các quy định về cấp GCN, Quy chế phối hợp trong việc thực hiện 

thủ tục hành chính về cấp GCN; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn 

đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN, đặc biệt là các 

vụ việc nổi cộm, phức tạp.  

1.5. Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm các trường 

hợp đủ điều kiện cấp GCN, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, phân loại, làm rõ các trường hợp 

chưa được cấp GCN để thực hiện giải quyết theo quy định. 

1.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến cấp GCN và việc thực 

hiện thủ tục hành chính trong cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân. 

1.7. Rà soát, tiếp tục đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng 

hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2022-2025, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị chức tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

1.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành và chấn 

chỉnh việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất 

đai, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai 

xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, giáo dục tư 

tưởng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho viên chức, người làm việc thuộc hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; 

xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, có hành vi gây khó 

khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. 

1.9. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương báo cáo cấp có thẩm 

quyền về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều 

hành, xây dựng Đề án vị trí việc làm để bổ sung người làm việc cho hệ thống 

Văn phòng Đăng ký đất đai; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải 

quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thủ tục hành chính về cấp GCN của hệ 

thống Văn phòng Đăng ký đất đai. 

2. Đối với UBND cấp huyện 
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2.1. Xây dựng kế hoạch khắc phục và chỉ đạo các Phòng chuyên môn, UBND 

cấp xã xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công chỉ đạo để khắc phục đối với những 

tồn tại, hạn chế về cấp GCN thuộc trách nhiệm đã được chỉ ra tại Báo cáo này. 

1.2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất 

đai dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức được 

quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCN; việc 

thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN của hộ gia đình, cá nhân.  

1.3. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách 

nhiệm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8741/UBND-NN 

ngày 22/6/2021 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong cấp GCN trên 

địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2021 về việc chấn chỉnh, tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Công văn số văn 12233/UBND-

NN ngày 12/8/2021, số 17930/UBND-NN ngày 12/11/2021 về xử lý các trường 

hợp vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp. 

1.4. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên môn 

nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Văn phòng 

Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo chất lượng, 

đúng thời gian theo quy định. 

1.5. Chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục  

cấp GCN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; chỉ đạo phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp xã rà soát, báo cáo thống kê số lượng hồ sơ 

tồn đọng, chưa thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu địa chính và khẩn trương thực hiện. 

1.6. Chỉ đạo thống kê, rà soát, phân loại các trường hợp tồn đọng trong cấp 

GCN lần đầu (trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất giao không 

đúng thẩm quyền, đất sử dụng vi phạm pháp luật đất đai và những trường hợp cấp 

GCN không đúng quy định trước đây,..), xây dựng phương án, kế hoạch thời gian 

cụ thể để thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết luận xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân 

có liên quan (nếu có), làm cơ sở xem xét cấp GCN hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. 

1.7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan 

trong công tác cấp GCN tại các Dự án trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng 

đất; thường xuyên rà soát, kiểm tra, báo cáo đối với những chủ đầu tư chậm tiến 

độ dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện kịp thời các thủ tục 

để cấp GCN cho người dân nhận chuyển nhượng; kiểm tra, phát hiện xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi chưa đủ điều kiện mua bán đất, nhà 

ở tại các dự án phát triển nhà ở. 

1.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của 

các phòng, ban UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết 

thủ tục hành chính đối với trường hợp cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là trách 
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nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, 

không phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các 

trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện các thủ tục cấp GCN. 

1.9. Tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương, kiên quyết xử lý 

các trường hợp lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái 

thẩm quyền. 

1.10. Quan tâm bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện công tác đo đạc bản đồ,  

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cập nhật chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai 

theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Quốc hội, Chính phủ  

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Chính phủ, Quốc hội sớm sửa 

đổi Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm tháo 

gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập liên quan đến việc cấp GCN, cụ thể:  

- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở hình thành trước ngày 

18/12/1980 mà không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại các khoản 

1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ: Đề nghị giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ tình 

hình thực tiễn của địa phương để quy định các loại giấy tờ cho phù hợp. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung giao cho UBND cấp tỉnh quy định các loại 

giấy tờ để xử lý cấp GCN đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền mà 

giấy tờ nộp tiền ghi không đúng nội dung nộp tiền sử dụng đất. 

2. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh  

2.1. Tiếp tục chỉ đạo HĐND các cấp theo dõi, giám sát công tác cấp GCN 

tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm thực hiện cấp GCN 

lần đầu của UBND cấp huyện, cấp xã để nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính 

quyền địa phương trong công tác cấp GCN cho người dân trong thời gian tới. 

2.2. Xem xét, thông qua Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để đảm bảo kinh phí 

hoạt động cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

3. Đối với UBND tỉnh 

3.1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các đơn 

vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch khắc phục những 

tồn tại, hạn chế; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm nêu trên trong thời gian tới. 
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3.2. Quan tâm bố trí, đầu tư trụ sở làm việc, kho lưu trữ riêng cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị 

cho toàn bộ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm đảm bảo nâng cao năng 

lực hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

3.3. Xem xét trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phí, lệ phí liên 

quan đến cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

3.4. Xem xét phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở triển 

khai, tổ chức thực hiện. 

  Trên đây là báo cáo giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

  (Báo cáo này thay thế Báo cáo số 26/BC-STNMT ngày 09/3/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường)./. 

Nơi nhận GIÁM ĐỐC 
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (để t/h); 

- Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
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