BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:4898 /BTNMT-TCQLĐĐ
V/v tăng cường công tác quản lý
nhà nước về đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết
phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức
thực hiện ngay những nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà
nước về đất đai sau đây:
1. Về tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai
a) Chỉ đạo công tác chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở
thành nước phát triển có thu nhập cao” để ban hành và tổ chức thực hiện ngay
sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành;
b) Tổ chức chỉ đạo việc đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
và gửi ý kiến đảm bảo thời hạn; cử lãnh đạo đơn vị, cán bộ, chuyên gia có kiến
thức chuyên môn, am hiểu thực tiễn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
c) Rà soát, ban hành đầy đủ văn bản theo thẩm quyền để thực hiện các nội
dung tại Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quy định chi tiết để triển khai thực hiện ở địa phương theo quy định.
2. Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo
hướng dẫn tại Công văn số 4707/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 8 năm 2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm
(2021-2025) cấp tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
3. Về xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về
đất đai và thực hiện cung cấp dịch vụ công về đất đai
a) Đẩy mạnh và khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung
nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất
đai quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện
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thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phát triển
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số; sẵn sàng kết nối, liên
thông cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ
liệu đất đai quốc gia để đảm bảo vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai
tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.
b) Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung
nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu
từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính,
đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành
hệ thống thông tin đất đai, trước mắt ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây
dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.
4. Về cải cách thủ tục hành chính và công tác đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
a) Chấn chỉnh, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời
gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ làm phát sinh các tiêu cực nhũng nhiễu, gây bức
xúc trong nhân dân. Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính
được ban hành tại địa phương không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.
b) Chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; rà soát, thống kê
đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp Giấy chứng
nhận, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt
điểm các trường hợp còn tồn đọng. Cần quan tâm đến công tác đăng ký đất đai,
đặc biệt là công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất chưa đăng ký đất
đai và đối với đất được giao để quản lý; làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối
với cán bộ, người có trách nhiệm đối với các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm
giải quyết.
5. Về thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
a) Khẩn trương thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai lần đầu,
công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; gửi kết quả về Bộ Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp theo quy định tại Điều 33, Luật Đất đai và
các quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014
quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.
b) Đối với các địa phương đã thực hiện, hoàn thành và công bố kết quả
điều tra, đánh giá đất đai cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và công bố kết
quả điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo đảm bảo các quy định pháp luật có
liên quan và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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6. Về thanh tra, kiểm tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất
a) Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý
nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân
lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.
b) Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào
sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người mua nhà ở; các vi phạm đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất ở các cấp, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng, các công trình dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận việc chuyển mục đích; các vi phạm trong việc tách thửa, phân lô, bán nền
làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, công tác xác định
giá đất, công tác thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.
c) Tổ chức thanh tra toàn diện đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông,
lâm trường bàn giao về địa phương quản lý còn khó khăn, vướng mắc trong việc
giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tổ
chức thực hiện theo quy định của pháp luật và kịp thời báo cáo về các khó khăn,
vướng mắc để được xem xét hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c)
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ (CSPC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Minh Ngân

