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BÁO CÁO 
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 05/6/2012  

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

về quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và quản lý 

 đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố 

------ 
 

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng về quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích và quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Chỉ 

thị số 16-CT/TU), cụ thể như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa 

và khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận, với diện tích tự nhiên 79,38 km2, có 16 

đơn vị hành chính gồm 15 phường và 01 xã, 115 thôn, khu phố; dân số khoảng 

168.000 người, là đô thị hạt nhân kết nối các huyện trong tỉnh, có nhiều tiềm năng 

và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ thành phố có 58 tổ chức cơ sở đảng, 

trong đó có 23 đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ cơ sở với hơn 5.500 đảng viên. 

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, nhất là Chỉ thị số 16-

CT/TU, ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng về quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và quản lý 

đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói 

chung và đất công ích, đất chưa sử dụng nói riêng đã được các cấp, các ngành của 

thành phố quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về quản lý và sử dụng đất được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, bên 

cạnh đó là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác 

quản lý và sử dụng đất công ích, đất chưa sử dụng. Nhìn chung, công tác quản lý và 

sử dụng đất của các tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện các chỉ 
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tiêu sử dụng đất hằng năm tại các địa phương trong phạm vi kế hoạch sử dụng đất 

được giao; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá 

nhân được quan tâm; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

quản lý, sử dụng đất được quan tâm thực hiện.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những hạn chế: Công tác quản 

lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính 

chủ động dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nghĩa địa chưa được 

giải quyết dứt điểm. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, 

trái phép vẫn còn xảy ra nhưng chưa được phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời…. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN, 

QUÁN TRIỆT 

1.  Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 

16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 

Sau khi Chỉ thị số 16-CT/TU được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ 

chức hội nghị triển khai, quán triệt đến các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các ban đảng của Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai, quán triệt 

Chỉ thị 16-CT/TU đến đảng viên, chi bộ và cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương1. Tăng cường chỉ đạo công 

tác tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TU qua hệ thống chính trị, phương tiện truyền 

thanh và bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực khác; chỉ đạo tổ chức Hội 

nghị về Luật Đất đai và các nghị định có liên quan2. Ngoài ra, tập trung tuyên 

truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Trung ương, 

Tỉnh, Thành phố và các văn bản hướng dẫn thực hiện về quản lý đất đai3 nhằm tạo 

sự đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Qua triển 

khai, quán triệt Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhận thức của 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự cần thiết 

trong việc quản lý đất đai được nâng lên, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai có 

nhiều chuyển biến tích cực; phần lớn diện tích đất công ích và đất chưa sử dụng 

trên địa bàn phường, xã được rà soát, đưa vào quản lý; việc cho thuê, sử dụng đất 

                                           
1 Có 2.813 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,7%; triển khai 2.401 quần chúng, đạt tỷ lệ 97,9% 
2 01 Hội nghị, có 165 lượt người tham gia, gồm các thành phần là lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn 

thể thành phố và Chủ tịch, công chức Tư pháp, Địa chính - Xây dựng của 16 phường, xã. 
3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP ngày 29/12/2019, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

TN&MT. 
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công ích bảo đảm được tính công khai, minh bạch, đúng mục đích; nguồn thu từ 

việc cho thuê đất công ích được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU 

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, tập trung thống kê, rà soát đất công ích 

theo từng năm và hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý đất công ích địa bàn; tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoạch, 

quản lý và sử dụng đất trên địa bàn. Qua đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn, các phường, xã kiểm tra, rà soát diện tích đất công ích chưa 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tiến hành lập thủ tục xin giao đất theo quy định tại 

Quyết định số 256/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, dữ liệu địa chính thông qua thực hiện công tác kiểm 

kê, thống kê đất đai theo quy định để đưa đất đai vào quản lý chặt chẽ, đảm bảo 

quy định. 

Chỉ đạo UBND thành phố hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 

2020) theo quy định của pháp luật4. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm 

bảo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật,... tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Đảng ủy các phường, xã tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát diện tích đất công 

ích chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tiến hành lập thủ tục xin giao đất công 

ích gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, ra quyết định giao đất5. Trên cơ sở các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

quỹ đất công ích tại địa phương; việc quản lý, sử dụng đất công ích được thực hiện 

theo quy định của pháp luật đất đai; tuy nhiên, đối với nhiệm vụ sơ kết 3 năm thực 

hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 24/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường 

lãnh đạo, quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất chưa sử 

                                           
4 QĐ số 260/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

kỳ cuối (2016-2020). 
5 Đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao đất bổ sung cho xã Thành Hải, 

còn lại các địa phương khác không có quyết định giao bổ sung; tất cả các thửa đất có quyết định giao 

hoặc chưa có quyết định giao đều được thực hiện quản lý theo quy định của Luật Đất đai 2013  
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dụng hiện nay do địa phương quản lý chưa được Đảng ủy các phường, xã thực 

hiện.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc 

thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU  

Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất c ông, đất chưa sử dụng trên địa bàn thành 

phố. Qua thực hiện thanh tra, kiểm tra, các phường, xã đã cơ bản khắc phục các 

hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, đã đưa công tác quản lý đất đai nói chung 

và quản lý đất công ích, đất chưa sử dụng, đất nghĩa địa trên địa bàn các phường, 

xã từng bước đi vào nền nếp, ổn định. 

Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã kịp thời triển khai, khắc phục những thiếu 

sót trong công tác quản lý, tuy nhiên việc khắc phục chưa toàn diện, triệt để; vẫn 

còn các trường hợp sử dụng đất công ích sai mục đích, lấn chiếm đất chưa sử dụng, 

lấn chiếm đất nghĩa địa còn xảy ra. 

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (gọi là đất 

công ích). 

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát, thống kê hiện 

trạng các thửa đất công ích để lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

quyết định giao để đưa vào quản lý theo quy định. Tính đến thời điểm hiện nay, 

tổng diện tích đất công ích trên địa bàn thành phố là 95,87ha/901 thửa; giảm 

5,22ha/75 thửa so với năm 2012. Cụ thể, tổng diện tích đất công ích năm 2012 trên 

địa bàn thành phố là 101,09ha/976 thửa, đến năm 2022 trên địa bàn thành phố còn 

95,87ha/901 thửa, giảm 5,22 ha/ 75 thửa. Nguyên nhân biến động giảm do thu hồi 

để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố (Chi tiết tại 

Phụ biểu 1). 

Đến nay, các phường, xã đã cơ bản nghiêm túc thực hiện, tăng cường các biện 

pháp quản lý đất đai nói chung, từng bước đưa công tác quản lý đất công ích đi vào 

nền nếp, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng nhà trên đất công ích, buộc 

tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp xây dựng mới và đã tổ 

chức kiểm tra, kịp thời ngăn chặn những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng 

đất, thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ đất nông 

nghiệp vào mục đích công ích. Việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất 

công ích trên địa bàn thành phố chưa xảy ra. 
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Việc quản lý đất công ích thực hiện đúng thẩm quyền6; công tác quản lý tài 

chính được các phường, xã thực hiện chặt chẽ, sử dụng nguồn kinh phí từ cho thuê 

đúng mục đích, đảm bảo quy định của pháp luật7. Tuy nhiên, các địa phương cho 

thuê đất công ích không thông qua hình thức đấu giá là chưa đảm bảo theo quy 

định của pháp luật đất đai; vẫn còn địa phương thực hiện thu tiền cho thuê đất công 

ích chưa kịp thời, đầy đủ, vẫn còn tình trạng các hộ thuê nộp chậm và nợ kéo dài 8.  

2. Quản lý đất chưa sử dụng 

Công tác quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố được thực hiện 

quản lý chặt chẽ. Đến nay, diện tích đất chưa sử dụng của các phường, xã trên địa 

bàn thành phố đến năm 2022 còn 36,79 ha; giảm 30,86 ha so với năm 2012. Cụ 

thể, một số địa phương có đất chưa sử dụng giảm số lượng lớn như phường Đô 

Vinh (12,16 ha); Mỹ Hải (8,55 ha), Thành Hải (8,01 ha), Phước Mỹ (3,73 ha). (Chi 

tiết tại Phụ biểu 2). Nguyên nhân đất chưa sử dụng giảm là do đã đưa vào sử dụng 

khi thực hiện các dự án trên địa bàn, một số diện tích đất bãi bồi ven sông bị xâm 

thực chuyển sang đất sông suối, một phần diện tích do các hộ gia đình, cá nhân 

khai phá hoặc lấn chiếm đưa vào sử dụng (Thành Hải: 5,67 ha; Mỹ Hải: 2,85 ha; 

Bảo An: 0,3 ha) và giảm khác do chênh lệch diện tích giữa bản đồ năm 1998 và 

bản đồ mới 2014; cập nhật kết quả thực tế của việc thống kê, kiểm kê đất đai. 

Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố đến 2030 sẽ khai thác diện tích 

đất chưa sử dụng vào sử dụng với mục đích đất sản xuất nông nghiệp, phi nông 

nghiệp tại các địa phương; diện tích đất chưa sử dụng còn lại 11,79 ha. 

3. Quản lý đất nghĩa địa 

Chỉ đạo UBND thành phố thống kê, rà soát diện tích đất nghĩa địa của các 

phường, xã trên địa bàn thành phố đến năm 2022 còn 83,23 ha; giảm 29,02 ha so 

với năm 2012. Hầu hết diện tích đất nghĩa địa tại các địa phương đều biến động 

giảm; trong đó, địa phương có đất nghĩa địa giảm lớn gồm có Mỹ Bình (11,02 ha), 

Văn Hải (7,77 ha); Đô Vinh (2,49 ha); Mỹ Hải (3,95 ha) Thành Hải (1,73ha).  

Nguyên nhân giảm do thu hồi để thực hiện một số dự án khu Kl, K2, đường 

Ngô Gia Tự nối với đường Lê Duẩn..., và ở một số địa phương quản lý đất nghĩa địa 

chưa chặt chẽ, để người dân tự ý lấn, chiếm để sử dụng vào các mục đích khác với 

                                           
6 Ủy ban nhân dân các phường, xã trực tiếp ký hợp đồng cho hộ gia đình, cá nhân thuê. 
7 Từ 100 đồng đến 700 đồng/m2/năm (theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận số: 

44/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 về việc ban hành quy định thuê đất, thuê mặt nước; 98/2013/QĐ-

UBND ngày 10/5/2013 về việc ban hành quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

01/2015/QĐ- UBND ngày 15/01/2015 về quy định mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất để xây dựng công 

trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận). 
8 Mỹ Bình: 38,5 triệu đồng; Đạo Long: 49,1 triệu đồng; Mỹ Hải: 14,4 triệu đồng. 
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tổng diện tích khoảng 9,39 ha; trong đó một số địa phương để xảy ra lấn, chiếm với 

diện tích lớn (Đô Vinh: 2,49 ha, Mỹ Hải: 4,4 ha, Văn Hải: 2,3 ha) và giảm khác do 

chênh lệch diện tích giữa bản đồ năm 1998 và bản đồ mới 2014, cập nhật kết quả 

của thống kê, kiểm kê đất đai. (Chi tiết tại Phụ biểu 3) 

Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố đến 2030 với định hướng di dời 

các nghĩa trang ra khỏi nội thành phố, diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng còn lại là 25 ha. 

4. Thực hiện công tác tranh tra, kiểm tra, giám sát 

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành 

08 đợt thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt; việc quản lý, sử dụng đất công ích tại các phường, 

xã: Văn Hải, Tấn Tài, Đô Vinh, Mỹ Đông, Đông Hải, Đạo Long, Thành Hải, Đài 

Sơn; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra trực tiếp tại 4 địa phương 

(Đô Vinh, Bảo An, Thành Hải, Mỹ Đông) theo Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 

30/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.  

Việc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, thiếu sót để có sự chỉ 

đạo, khắc phục kịp thời, xử lý trách nhiệm các trường hợp cán bộ có vi phạm trong 

công tác quản lý đất đai9; đưa công tác quản lý đất đai của thành phố dần đi vào 

nền nếp, đảm bảo quy định của pháp luật. 

Thực hiện Kết luận số 1240/KL-TTCP ngày 24/7/2020 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm 

dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đã chỉ 

ra một số nội dung sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào 

mục đích công ích trên địa bàn các phường, xã của thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Qua các cuộc thanh tra đã xác định được một số tồn tại, thiếu sót trong quá 

trình quản lý, sử dụng đất như: Thực hiện việc cho thuê đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích nhưng không thông qua đấu giá theo quy định của Luật đất 

đai10; có nhiều trường hợp xây dựng nhà ở trên đất công ích nhưng chưa được xử 

                                           
9 Xử lý trách nhiệm 01 Tổ chức cơ sở Đảng và 31 cá nhân. 

+ Tổ chức: Đảng bộ phường Mỹ Bình; 

+ Cá nhân: Văn Hải 03, Đông Hải: 04, Tấn Tài: 01, VP Đăng ký quyền SDĐ: 01,Mỹ Hải: 02, Phòng 

TNMT: 07, Kinh Dinh: 01, Mỹ Bình: 05, Mỹ Hương: 01, Mỹ Đông: 03, Phước Mỹ: 02, Phòng Nội vụ: 01). 
10 Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Hương, Mỹ Đông, Mỹ Hải, Văn 

Hải, Mỹ Bình, Thành Hải. 
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lý, khôi phục hiện trạng11; việc thực hiện thu tiền cho thuê đất công ích chưa đầy 

đủ, nhiều hộ thuê nộp chậm và nợ kéo dài. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã 

thực hiện công tác khắc phục sau kiểm tra, thanh tra. Qua đó, Đảng ủy các phường, 

xã đã từng bước tăng cường công tác quản lý đất công ích, đất chưa sử dụng dần đi 

vào nền nếp, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng nhà trên đất công ích, buộc 

tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp xây dựng mới và đã tổ 

chức kiểm tra, kịp thời ngăn chặn những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng 

đất, tự chuyển nhượng; đồng thời thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý 

và sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích để thực hiện các dự án trên 

địa bàn thành phố. 

Việc khắc phục các sai phạm qua thanh tra, kiểm tra đã được các địa phương 

thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chấm dứt việc cho thuê đất công 

ích không thông qua hình thức đấu giá, đã đưa vào Kế hoạch sử dụng đất để tổ 

chức đấu giá cho thuê theo quy định. Tuy nhiên các địa phương chậm việc lập các 

thủ tục để đưa ra đấu giá cho thuê các thửa đất công ích các địa phương triển khai 

chậm12. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa khắc phục xong việc khôi phục hiện 

trạng các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp sử dụng vào 

mục đích công ích. Kết quả, qua việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ 

có 33 trường hợp13 (đã khắc phục 3 trường hợp, còn lại 30 trường hợp chưa khắc 

phục). Chỉ đạo UBND thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương thực 

hiện khắc phục đối với những trường hợp tại văn bản số 480/UBND-TNMT ngày 

18/02/2022. Ngoài ra, tại một số địa phương vẫn có các trường hợp xây dựng trên 

đất công ích, sử dụng đất chưa đúng mục đích nhưng chưa được xử lý 14. 

Riêng đối với các hộ gia đình, cá nhân có hành vi lấn, chiếm đất công, tại 

phường Đông Hải, 447 hộ được chỉ ra tại Kết luận số 14/KL-UBND ngày 

18/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại văn 

bản số 5893/UBND-KTTH ngày 29/10/2021. Các hộ đã thực hiện đăng ký, kê khai 

theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (có thu tiền sử dụng đất) cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất đã xây dựng nhà ở tại phường Đông Hải theo đúng quy định của pháp 

luật đất đai. 

                                           
11 Bảo An: 02, Đạo Long: 23, Văn Hải: 07, Mỹ Bình: 01, Đô Vinh:  05  
12 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phê duyệt tháng 8/2021 nhưng đến nay các địa phương chưa thực 

hiện xong việc đấu giá cho thuê. 
13 Đạo Long: 23 (xử lý hành chính 12); Bảo An: 02 ; Văn Hải: 07 (đã xử lý 2); Mỹ Bình: 1 (đã xử lý) 
14 Đô Vinh: 5 (tổng diện tích 100m2); Mỹ Hải: 1 trường hợp xây nhà ở trước thời điểm thành lập 

phường, 1 trường hợp chuyển từ đất Lúa sang đất trồng Nho. 
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IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 05/6/2012 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quản lý đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn 

thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác lập, rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương để làm cơ 

sở cho việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất công đã được các 

ngành, địa phương quan tâm, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, 

người dân, doanh nghiệp đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định pháp 

luật về đất đai; qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công 

trên địa bàn thành phố, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất công, tạo nguồn thu từ 

việc khai thác, sử dụng quỹ đất và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Công tác rà soát, kiểm tra và thu 

hồi đất của các công trình, dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai thường 

xuyên được triển khai thực hiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh của cử tri, người dân, báo chí cùng công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về đất đai đã được quan tâm thực hiện tốt với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, tiếp tục từng bước đưa pháp luật về đất đai đi vào cuộc 

sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nhận thức và hành 

động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý đất nông 

nghiệp sử dụng vào  mục đích công ích và quản lý đất chưa sử dụng được nâng lên.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện.  

Công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương chưa quan tâm đúng 

mức, thiếu tính chủ động dẫn đến tình trạng xây dựng công trình không phép, sai 

phép, sai quy hoạch; xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; xây dựng lấn 

chiếm hành lang an toàn đường bộ; lấn chiếm đất công, tái chiếm đất đã được Nhà 

nước thu hồi vẫn còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời. Việc 

xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai, nhất là đất công ích, đất chưa sử 
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dụng do Nhà nước quản lý chưa kiên quyết, triệt để. Các địa phương cho thuê đất 

công ích không thông qua hình thức đấu giá là chưa đúng quy định.   

Công tác phối hợp tham gia quản lý về đất đai, trật tự xây dựng giữa chính 

quyền với Mặt trận và các hội đoàn thể ở cơ sở còn chung chung, chưa có chương 

trình, kế hoạch cụ thể về phân công phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động chấp 

hành quy định pháp luật cho hội viên, đoàn viên; chưa phát huy vai trò giám sát, phản 

biện xã hội; công tác tham gia quản lý, phát hiện, ngăn chặn vi phạm còn hạn chế; 

công tác phát hiện, vận động và xử lý vi phạm chủ yếu từ hoạt động của chính quyền.  

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Công tác quản lý đất đai là một công tác hết sức phức tạp, có tác động trực 

tiếp đến đời sống của người dân trong điều kiện pháp luật về đất đai đã ban hành 

cơ bản đầy đủ, tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung quy định của pháp luật chưa 

phù hợp với thực tiễn, thường xuyên chỉnh sửa, thay đổi dẫn đến còn nhiều vướng 

mắc khi thực hiện.  

- Các thửa đất công ích, đất chưa sử dụng, đất nghĩa địa nằm rải rác hoặc 

xen kẹt trong khu dân cư, do đó việc quản lý gặp khó khăn. 

- Nguồn lực để triển khai các dự án của nhà nước còn hạn chế, cũng như 

thực hiện xã hội hóa, kêu gọi đầu tư còn khó khăn, do đó chậm đưa các quỹ đất 

chưa sử dụng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội... 

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách 

liên quan đến đất đai ở một số địa phương có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm 

túc.  

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kê khai, 

đăng ký đất đai, công tác kiểm kê, thống kê đất đai chưa thật sự chặt chẽ; công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi sai phạm chưa thường xuyên, thiếu kiên 

quyết… 

- Một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi 

và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cố tình không thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về đất đai, không tự giác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, không thực hiện di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng đất không 

đúng mục đích. 
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4. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương phải 

thực sự quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò 

công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo, 

điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên nâng cao năng lực chỉ đạo, điều 

hành, quản lý, giám sát của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, gắn với 

tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực và trách 

nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thứ hai, phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và 

sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Thứ ba, cần phải có sự chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện các 

chủ trương, chỉ đạo của Cấp ủy trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Trong 

quá trình chỉ đạo, điều hành các cấp chính quyền địa phương phải kiên quyết, đồng 

thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những 

vướng mắc phát sinh. 

Thứ tư, cán bộ, công chức là công tác quản lý đất đai từ thành phố đến 

phường, xã phải thật sự nắm vững quy định của pháp luật đất đai, nhất là đối với 

cán bộ địa chính phải nắm chắc, nắm rõ địa bàn quản lý; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong thực thi công vụ. 

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm pháp luật đất đai phải được xử lý 

nghiêm, triệt để theo quy định. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

TRỌNG TÂM TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Dự báo tình hình triển khai nhiệm vụ, trong bối cảnh nền kinh tế đang trên 

đà hồi phục; tình hình kinh tế vĩ mô ổn định; dịch COVID-19 cơ bản được kiểm 

soát; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được triển khai; 

niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên,... Tuy 

nhiên, nền kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ 

những yếu kém nội tại, cũng như các vấn đề về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí 

hậu, áp lực lạm phát, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng tăng, thực 

hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến việc 
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người dân cần ở và sản xuất nên rất dễ lấn chiếm; nhiều văn bản Luật, Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn tuy đầy đủ nhưng vẫn còn một số nội dung quy định của pháp 

luật chưa phù hợp với thực tiễn đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.  

II- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn. Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là quản lý và sử dụng 

đất nông nghiệp vào mục địch công ích, đất chưa sử dụng, đất nghĩa địa trên địa 

bàn. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao vai trò của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 

đất đai.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- 100% diện tích đất công ích được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. 

- 100% các dự án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy 

trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- 100% số vụ, việc vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai được 

phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định. 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả về công tác quản lý đất đai trên 

địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể từ thành phố đến cơ sở 

cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:   

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong  

công tác quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và quản lý đất  

chưa sử dụng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên cần tập 

trung, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và 

nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa 

bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng 

hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Xác định, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp nếu để 

xảy ra các vi phạm; đưa công tác quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 



12 

công ích và quản lý đất chưa sử dụng trở thành tiêu chí đánh giá thi đua của cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

2. Hội đồng nhân dân thành phố: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám 

sát, nhất là giám sát những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự 

xây dựng, đô thị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị sau giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Kịp thời đề xuất các giải pháp, 

kiến nghị nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực 

quản lý, sử dụng đất đai, nhất là những vấn đề đang được cử tri và người dân quan 

tâm.  

3. Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa 

bàn. Công khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm; quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất 

nông nghiệp sang đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng 

lực quản lý nhà nước về đất đai.  

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất 

nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có 

hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.  

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý 

nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm; cương quyết phá dỡ, tổ chức cưỡng chế phá 

dỡ các công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch, sai phép để răn đe, ngăn 

ngừa các hành vi vi phạm khác, nhất là tại các khu vực quy hoạch. Đồng thời tiếp 

tục thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác quản lý đất công ích trên địa bàn; xử lý 

dứt điểm những sai phạm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, sử dụng đất công 

ích trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.  

Thực hiện công tác rà soát, triển khai khắc phục các hạn chế, tồn tại và thực 

hiện các nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tại Thông báo kết 

luận số 995-TB/TU ngày 10/10/2022 về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng về quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

và quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố. 

4. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, 
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tạo sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm 

các quy định của Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Phát huy vai trò giám sát, 

phản biện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

quản lý đất đai, trật tự xây dựng. 

5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng 

năm, tham mưu xử lý các các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong công tác 

quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp với các ban xây dựng đảng Thành ủy, 

các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Chương trình hành động số 131-CTr/TU, ngày 29/4/2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 

trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

6. Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã tiếp tục xây 

dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời tập trung 

phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thành phố trong việc tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Nếu địa phương nào còn để xảy ra tình trạng vi phạm mà không kịp thời phát hiện, 

hoặc khi phát hiện mà không xử lý kiên quyết thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

Đảng ủy các địa phương tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để làm rõ trách 

nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc chậm trễ trong việc tham mưu và thực hiện 

khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo kiến nghị tại Kết luận số 1240/KL-TTCP, 

ngày 24/7/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ; rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ kiểm 

điểm tập thể và cá nhân để xảy ra tồn tại, hạn chế theo các kết luận đã kiến nghị. 

IV- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Ban Thường vụ Thành ủy kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm và sớm có chỉ đạo một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục quan tâm, nghiên cứu để hoàn thiện chính sách pháp luật về đất 

đai, đảm bảo công tác quản lý phát huy được hiệu lực, hiệu quả; khắc phục được 

những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác 

quản lý đất đai trong giai đoạn hiện nay. Trong đó cần quan tâm xem xét, bổ sung, 

điều chỉnh kịp thời các chính sách liên quan thu hồi đất, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để người dân bị thu hồi đất đồng thuận cao với Nhà nước để đẩy nhanh 
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tiến độ thực hiện các dự án vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng đồng thời ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. 

- Sớm ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu 

trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm pháp luật đất đai quy định tại Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ (nội dung tại điểm a, 

khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP) để làm cơ sở xử lý các trường hợp 

vi phạm. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- TT. Hội đồng nhân dân thành phố, 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Đảng ủy 16 phường xã, 

- Lưu Văn phòng. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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