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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 

của HĐND huyện về Đề án “Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017-2020”

I. Khái quát đặc điểm, tình hình triển khai, thực hiện đo đạc bản đồ, giao 
đất cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Nam Trà My:

1. Khái quát đặc điểm tình hình:
1.1.  Công tác quản lý, sử dụng bản đồ địa chính:
1.1.1. Công tác quản lý:  
Trên địa bàn huyện đang quản lý, sử dụng 2 loại bản đồ, một bản đồ tỷ lệ 

1/10.000 đất lâm nghiệp 10/ 10 xã, bản đồ tỷ lệ 1/1000 đất nông nghiệp 8/10 xã 
và tỷ lệ 1/1000 đất ở xã Trà Mai.

1.1.2. Sử dụng: 
 Hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 đất nông nghiệp 8/10 

xã và đất ở khu vực trung tâm xã Trà Mai và hồ sơ địa chính và bản đồ địa 
chính tỷ lệ 1/10.000 đất lâm nghiệp sau khi kiểm tra, đánh giá chất lượng của cơ 
quan chuyên môn và phê duyệt của cấp có thẩm quyền đã bàn giao về địa 
phương 10/10 xã thuộc huyện (mỗi xã 01 bộ) và 01 bộ chung 10 xã được lưu tại 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để quản lý và khai thác, sử dụng, 
nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương.

1.1.2.1. Đất nông nghiệp (đất trông lúa). Từ năm 2003 đến 2016 phòng 
Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện Nam Trà My, Sở Tài 
nguyên và Môi trường triển khai thực hiện kê khai, đăng ký, giao đât và cấp 
giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào 
mục đích sử dụng nông nghiệp theo Nghị định 64/CP của Chính phủ nay là 
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Diện tích đất trồng lúa đã được đo đạc, cấp giấy chứng nhận là 511,07 
ha/2.298 giấy chứng nhận; đạt tỷ lệ 34,1% diện tích đất lúa.

1.1.2.2.Hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 đất lâm nghiệp:
Sau khi kiểm tra, đánh giá chất lượng của cơ quan chuyên môn và phê 

duyệt của cấp có thẩm quyền đã bàn giao về địa phương 10/10 xã thuộc huyện 
(mỗi xã 01 bộ) và 01 bộ chung 10 xã được lưu tại Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện để quản lý và khai thác, sử dụng, nhằm phục vụ cho công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương.

- Tổng hồ sơ được lập 10/10 xã trên địa bàn huyện bao gồm: 1.695 hồ sơ.
   Trong đó:
+ Số hồ sơ đã xét đủ điều kiện cấp giấy 10/10 xã trên địa bàn huyện bao 

gồm: 762 hồ sơ;
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+ Số hồ sơ đã xét chưa đủ điều kiện cấp giấy 10/10 xã trên địa bàn huyện 
bao gồm: 933 hồ sơ;

1.1.2.3. Đất ở nông thôn: 
Năm 2012 từ nguồn kinh phí huyện phân bổ để thực hiện công tác trích 

đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 đất ở xã Trà Mai do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh thực hiện. Đã đo đạc, cấp giấy CNQSD đất ở cho 161 hộ gia 
đình, cá nhân với 21,3 ha/161 giấy chứng nhận. 

1.1.2.4. Đất trụ sở cơ quan Công trình sự nghiệp:
Lập hồ sơ trích đo địa chính 97 hồ sơ cho 97 đơn vị với diện tích 29,01 ha.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết:
Sau khi Đề án “Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 - 2020” được Hội 
đồng nhân dân huyện khóa XI, thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 26/4/2017 và 
được ban hành tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017. UBND huyện 
đã chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường và UBND các xã tổ chức triển khai 
thực hiện như sau:

2.1.  Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, giao đất, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp:
Để triển khai thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, giao đất, cấp 

GCN QSD đất Lâm nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chức khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự 
toán, trình UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam kiểm tra 
thẩm định trình HĐND tỉnh thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện. (1)

Đến nay, đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 
09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 đã được HDDND tỉnh 
thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021, được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021.

2.2. Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất nông nghiệp: 
Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai điều tra, 

khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc lập hồ sơ địa chính, giao đất, 
cấp GCNQSD đất nông nghiệp trên địa bàn 2 xã Trà Dơn, Trà Leng (2) . 

(1 ) Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21/01/2019 có kèm theo thiết kế kỹ thuật -  dự toán. Theo kết quả thẩm định 
tại Báo cáo số 449/BC-STNMT ngày 21/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, kinh phí để thực hiện 
công tác đo đạc, chỉnh lý, cấp GCNQSD đất, xây dựng CSDL quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trà My được 
tính sau thuế VAT (10%) là: 9.245.463.000 đồng. Ngày 25/12/2019  UBND huyện ban hành Quyết định số 3231/QĐ-UBND 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, Thu – Chi ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó có nội dung giao cho phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện thực hiện đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai đất lâm 
nghiệp với kinh phí 325.000.000 đồng từ nguồn KP của UBND tỉnh phân bổ. Tuy nhiên qua sơ bộ lập dự toán cho thấy 
nguồn KP đã cấp không thể thực hiện cho 01 xã  đối với các nội dung đo mới hay chỉnh lý, đo đạc bổ sung (Không có hướng 
dẫn cụ thể nội dung, cách thức thực hiện với nguồn KP được cấp nên không thể triển khai thực hiện).

(2) tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 về phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác đo đạc 
lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; lập hồ sơ giao đất và cấp GCNQSD đất nông nghiệp (đất lúa) các xã: Trà Dơn, Trà Leng 
huyện Nam Trà My.  Ngày 23/5/2017, UBND huyện đã cấp bổ sung kinh phí cho phòng Tài nguyên và Môi trường với số 
tiền 500 triệu đồng tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Nam Trà My để tổ chức 
thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 lập hồ sơ giao đất và cấp GCN QSD đất nông nghiệp (lúa 
nước) các xã Trà Dơn, Trà Leng. Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn có chức năng đo đạc lập hồ sơ địa chính để triển khai thực hiện 
cho 02 xã Trà Dơn và xã Trà Leng cụ thể:
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2.3. Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất ở: 
2.3.1. Rà soát, kê khai cấp GCNQSD đất ở tại khu vực trung tâm huyện:
- Trên cơ sở hồ sơ đo đạc địa chính tỉ lệ 1/1.000 khu vực trung tâm huyện, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Trà Mai, Chi nhánh VP 
Đăng ký đất đai Nam Trà My tiếp tục rà soát triển khai thực hiện tổ chức lập hồ 
sơ đăng ký kê khai và cấp GCNQSD đất cho người dân khi có nhu cầu. 

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ đo đạc, lập hồ sơ khai thác quỹ đất khu trung tâm 
hành chính huyện do Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án ĐTXD 
huyện thực hiện, phối hợp Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Nam Trà My kiểm 
tra hồ sơ trúng đấu giá QSD đất cấp giấy CNQSD đất theo quy định.

2.3.2. Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất ở 15 khu dân cư 
trên địa bàn huyện:

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức 
lập thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc địa chính tỷ lệ 1/1000, đăng ký kê khai, 
cấp GCNQSD đất tại 15 khu dân cư trên địa bàn huyện trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt dự toán. Theo đăng ký của 
người dân do UBND các xã tổng hợp thì nhu cầu đăng ký cấp giấy là 700 
giấy/15 khu dân cư; diện tích đo đạc là 112,65 ha. (3).  

2.4. Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cấp GCNQSD đất cho các 
đơn vị trường học trên địa bàn huyện: 

UBND huyện đã giao phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức thực hiện tại Quyết 
định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/12/2018, với tổng mức đầu tư là 905, 8 triệu đồng, 
tuy nhiên đến hết năm 2019 vẩn chưa triển khai thực hiện nên UBND huyện đã hủy 
dự toán. Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
phối hợp phòng Giáo dục đào tạo triển khai thực hiện đo đạc, lập hồ sơ cấp 
GCNQSD đất trong năm 2021.

II. Kết quả thực hiện đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cấp 
giấy CN QSD đất (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 01/3/2021)

1. Đất sản xuất nông nghiệp: 
2. Đất sản xuất nông nghiệp: 
* Kết quả đo đạc, kê khai, đăng ký, cấp GCNQSD đất nông nghiệp tại các 

xã Trà Leng, Trà Dơn và Trà Mai cụ thể như sau: (4)

+ Đối với xã Trà Leng: Do đơn vị tư vấn: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên –Môi trường (Nay là Văn phòng Đăng ký 
đất đai Quảng Nam) –Trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thực hiện.
+ Đối với xã Trà Dơn: Do đơn vị tư vấn: Công ty đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam thực hiện.

(3) tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện về phê duyệt dự toán trích đo địa chính 
tỷ lệ 1/1000, kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất đồng loạt lần đầu cho đất ở nông thôn tại 15 khu dân cư  theo đề án sắp xếp 
bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My (Dự toán kinh phí thực hiện: 1.371.022.000 đồng). Trên cơ sở dự toán được 
phê duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt tại 
Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 và tổ chức đấu thầu theo quy định. Kết quả trúng thầu là: Công ty cổ phần 
đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình thực hiện. Kinh phí được cấp:  Cấp kinh phí đợt 1 tại Quyết định số 
2167/UBND ngày 16/9/2019 về việc cấp kinh phí cho phòng Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí cấp 500.000.000 đồng) và 
đợt 2 tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về cấp kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ (Kinh phí 
được cấp: 262.000.000 đồng).

(4 )*  Xã Trà Leng: Tổng diện tích đo đạc, đăng ký kê khai: 18,19 ha/130 thửa/89 hộ (130 hồ sơ/15 tờ bản đồ) đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đo đac lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000. Đến nay UBND xã Trà Leng lập Tờ trình đề nghị cấp 
GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân gồm: 61 hộ, 86 thửa/86 hồ sơ, với diện tích 121.635,6 m2. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn (Văn 
phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam) rà soát số hồ sơ đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất là 55giấy/41 hộ với tổng diện tích là 
86.349,5 m2. Đối với 42 hộ còn lại chưa in do nằm trong quy hoạch 3 loại rừng và hộ kê khai đăng ký trước đây đã chết, (mất).
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TT Tên xã Số 
thôn

Diện 
tích 
(ha)

Số hộ Số 
thửa Số tờ

Số hộ 
đủ 

điều 
kiện

Số hộ 
chưa 
đủ 

điều 
kiện

Số 
giấy 
đã in

1 Trà Leng 4 12,2 61 86 15 41 20 55
4 31,31 115 233 12    2 Trà Dơn 1 0,97 03 03 03 03 00 03

3 Trà Mai 1 0,97 01 01 01 01 00 01
Tổng cộng 45,45 180 323 31 45 20 59

2. Đất rừng sản xuất: (Đất Lâm nghiệp)
2.1. Cấp giấy CNQSD đất lần đầu: Không
2.2. Chỉnh lý, cấp đổi GCN QSD đất: Không
3. Đất ở nông thôn: 
3.1. Kết quả cấp GCNQSD đất ở theo nhu cầu đăng ký cấp giấy của 

hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/5/2017 đến 01/3/2021.
TT Tên xã Số hồ sơ Số hộ Số giấy Diện tích (m2) Ghi chú

1 Trà Mai 151 129 142 29.904,5

2 Trà Dơn 39 39 39 14.077,6

3 Trà Vân 7 7 7 1.398,4

Tổng 197 175 188 45.380,5

3.2. Kết quả thực hiện trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000, kê khai, đăng ký 
cấp GCNQSD đất đồng loạt lần đầu cho đất ở nông thôn tại 15 khu dân cư năm 
2017 theo đề án sắp xếp bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Kết quả thực hiện đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký, cấp 
GCNQSD đất cho 15 khu dân cư năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trà My với 
tổng diện tích là: 692.760,3 m2 (69,27ha)/700 hồ sơ UBND các xã đăng ký/986 
thửa/32 tờ bản đồ/15 khu dân cư/10 xã, cụ thể như sau:

ST
T Tên xã Khu dân cư Diện tích 

(m2)

Hồ sơ 
đăng 

ký

Số 
thửa

Số 
tờ Ghi chú

KM33, Thôn 4 6.396,4 13 18 1 Tờ 2
1  Trà Mai

Làng Bãi Tranh, Thôn 4 9.477,2 20 28 1 Tờ 1
Nóc ông Khánh, Thôn 3 50.078,1 36 118 3 Tờ 1,2,3

2 Trà Leng
 Nóc ông Hiền, Thôn 1 22.829,2 96 39 4 Tờ 

4,5,6,7

* Xã Trà Dơn: Tổng diện tích đo đạc, đăng ký kê khai: 31.31ha/233 thửa/115 hộ/12 tờ bản đồ. Hiện đang 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định phê duyệt sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính. Sau khi kiểm 
tra phê duyệt sản phẩm bản đồ địa chính, tiếp tục lập hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Đăng ký đo đạc, kê khai (theo nhu cầu) với diện tích 9677,1 m2/03 thửa/03 hộ.
* Xã Trà Mai: Diện tích đo đạc, đăng ký kê khai (theo nhu cầu) 827,7 m2/01 thửa/01 hộ.
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Trung tâm xã Trà Tập 3.003,0 4 4 2 Tờ 1,3
3 Trà Tập

Làng Tu gia, Thôn 1 57.688,9 29 96 1 Tờ 2
4 Trà Nam Long Túc, Thôn 5 131.526,5 92 118 3 Tờ 1,2,3
5 Trà Don Tăk Lang, Thôn 1 94.286,3 35 58 3 Tờ 1,2,3
6 Trà Cang Tak Long, Thôn 3 68.967,7 66 81 3 Tờ 1,2,3
7 Trà Vinh Nóc ông Nút, Thôn 1 26.078,3 28 40 1 Tờ 1

Làng Tắc Buôn, thôn 3 11.239,0 23 36 1 Tờ 3
Măng - Lin, Thôn 1 39.041,8 48 53 1 Tờ 48 Trà Vân
Khe Chữ, Thôn 2 109.584,4 98 170 2 Tờ 1,2

9 Trà Dơn Làng ông Hành, Thôn 2 47.608,8 77 82 3 Tờ 1,2,3

10 Trà Linh Tak Pong-Cang Kích, 
Thôn 1 14.954,7 35 45 3 Tờ 1,2,3

Tổng cộng: 15 KDC 692.760,3 700 986 32 32

4. Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 
- Số hồ sơ được giao đất, cấp GCNQSD đất: 108 GCN, diện tích 33,66ha. 

Trong đó:
+ Đất trụ sở cơ quan, các đơn vị hành chính sự nghiệp: 37 GCN/13,55ha; 

đạt tỷ lệ 86%; còn 06 đơn vị chưa cấp GCNQSD đất với diện tích: 5,23ha; 
chiếm tỷ lệ 14%; gồm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm VHTDTT, 
Phòng GDĐT, Kho bạc nhà nước, UBND xã Trà Cang, UBND xã Trà Nam.

+ Đất y tế: 8 GCN/1,77ha; còn 04 trạm y tế xã đã đo đạc, đang lập hồ sơ 
xin cấp GCNQSD đất, gồm: Trạm y tế các xã Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà 
Cang với diện tích 0,7ha.

+ Đất văn hóa: 8 GCN/0,5 ha.
+ Đất giáo dục: 55 GCN/17,55 ha; còn lại 112 điểm trường đang được 

Chi nhánh VPĐK đất đai đang thực hiện đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất.
5. Đánh giá kết quả:
- Qua hơn 03 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 

26/4/2017 của HĐND huyện, đến hết năm 2020 kết quả triển khai đo đạc, kê 
khai đăng ký, cấp GCNQSD đất chỉ thực hiện 3/6 chỉ tiêu, gồm: đất trồng 
lúa(49,3ha/987,7ha; đạt 5%), đất ở nông thôn (72,1ha/176,8ha; đạt 40,7%) và 
đất công trình công cộng (76,2ha/19,92ha; đạt 337,3%). Có 3/6 chỉ tiêu chưa 
triển khai thực hiện gồm: đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm, 
đất rừng sản xuất.

- Khối lượng thực hiện đạt rất thấp theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra do khi 
xây dựng đề án chưa dự lường được nguồn kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện 
và những khó khăn, vướng mắc phát sinh nên đã đề ra mục tiêu hoàn thành việc 
đo đạc, kê khai đăng ký, cấp GCNQSD đất giai đoạn 2017-2020 là không thể 
thực hiện được. Trong khi đó, theo quy định, các hộ dân khi thực hiện thủ tục 
đăng ký cấp GCNQSD đất phải chi trả các khoản phí, lệ phí, tiền sử dụng đất 
nhưng đa số là các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có kinh phí để thực hiện.
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III. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 
33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của Hội đồng nhân dân huyện:

1. Những tồn tại, hạn chế:
- Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác đo đạc, Chỉnh lý hồ sơ  

địa chính lập hồ sơ giao đất, cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện trong thời 
gian qua phụ thuộc vào nguồn kinh phí được phân bổ, chủ yếu nguồn trích lại 
(10%) từ khai thác đất, không đảm bảo để triển khai thực hiện theo đề án đã 
được phê duyệt, trong khi đó nhu cầu nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện theo 
đề án là rất lớn. Do đó không đảm bảo để triển khai thực hiện đề án phê duyệt 
theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của Hội đồng nhân dân 
huyện. 

- Nguồn nhân lực từ cấp huyện đến cấp xã để thực hiện mỏng và kiêm 
nhiệm nhiều việc. Đến nay, nhiều xã vẫn chưa thực hiện xong công tác kê khai 
đăng ký của người dân nên công tác cấp Giấy chứng nhận còn chậm. Cán bộ địa 
chính cấp xã còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực chuyên môn (chỉ có 02/20 công 
chức Địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai), chưa thực hiện tốt nhiệm vụ 
tại cấp xã theo quy định. Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã còn lúng túng, chưa thực 
hiện được công tác xác định nguồn gốc đất của hộ gia đình cá nhân để sớm 
chuyển hồ sơ thủ tục đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện kiểm tra 
cấp GCNQSD đất cho nhân dân nên dẫn đến chậm trể. 

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết chưa đồng bộ kịp thời đến 
từng cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND các xã, bên cạnh đó khối 
lượng công việc theo nội dung đề án rất lớn, liên quan đến nhiều loại đất, (Đất 
ở, Đất lúa, Đất Lâm nghiệp và đất công trình sự nghiệp) nhiều đối tượng quản 
lý, sử dụng nên việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án chưa thật sự 
sâu sát, kịp thời. 

2. Nguyên nhân:
2.1. Nguyên nhân khách quan:
- Hộ gia đình, cá nhân, nhất là các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng sâu, vùng xa có nhu cầu lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
nhưng không có kinh phí để chi trả các khoản phí, lệ phí, tiền sử dụng đất.

- Đội ngũ nhân lực tại Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai trong thời 
gian dài không đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ (từ năm 2016 đến tháng 6 năm 
2020). Do đó việc đo đạc lập hồ sơ giao đất cấp giấy chứng nhận QSD đất 
không kịp thời cho nhân dân.

- Do điều kiện địa hình cũng như tập quán canh tác của người dân địa 
phương một phần lớn ảnh hưởng đến việc xác định ranh giới vị trí, loại đất luôn 
có sự biến động, tính chính xác, hiệu quả trong công tác kê khai, đăng ký cấp 
GCNQSD đất cho từng loại đất không cao. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Nhận thức của người sử dụng đất chưa cao, hầu hết người dân chưa quan 

tâm đến việc xác lập giá trị pháp lý đối với tài sản là bất động sản do mình quản 
lý, sử dụng nên việc kê khai đăng ký rất hạn chế.
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- Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong giao đất tuy đã 
được triển khai khá nhiều nhưng còn hạn chế về chất lượng và đối tượng được 
tuyên truyền.  

- Cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã chưa quan tâm trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện giao đất; việc cấp giấy CNQSDĐ còn chậm và thiếu đồng bộ; 
Phân công, phân cấp trách nhiệm còn chồng chéo, không rõ ràng và thiếu thống nhất. 

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 rất hạn chế (chỉ có 
325 triệu đồng). Ngân sách địa phương còn khó khăn nên thiếu kinh phí để thuê 
tư vấn đo đạc giao đất.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 và những năm tiếp theo:
1. Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND cấp xã tập trung lập và xét 

duyệt hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lúa cho hộ gia 
đình, cá nhân tại các xã đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính theo Nghị quyết 
33/NQ-HĐND trong năm 2021.

- Tổ chức xây dựng thiết kế kỹ thuật – dự toán tổng thể trên địa bàn 
huyện, trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định và triển khai thực hiện theo lộ 
trình Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 09 huyện 
miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt 
tại quyết định 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021. Tổ chức thi công đo đạc, lập hồ 
sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Trà Vân theo hồ sơ 
được duyệt tại Quyết định 3329/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện. 

2. Giải pháp:
- Đảm bảo đáp ứng đủ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện đề án. 
- UBND các xã củng cố, kiện toàn bộ phận Địa chính – Xây dựng, phối 

hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Trà My và đơn vị tư 
vấn đảm bảo đủ nhân lực đảm nhiệm công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ giao đất 
cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án đo vẽ thành lập 
bản đồ địa chính và lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đo đạc cấp GCNQSD đất;

- Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cho 
từng giai đoạn trên cơ sở nguồn kinh phí bố trí đảm bảo để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 09 
huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại quyết định 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021. 

V. Đề xuất, kiến nghị:
- UBND huyện kiến nghị HĐND huyện công bố hết hiệu lực đối với Nghị 

quyết 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 về Đề án “Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017-2020” 
do hết hiệu lực theo thời gian, đồng thời tập trung nguồn lực để thực hiện Nghị 
quyết 07/HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Đề án đo đạc, 
lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026. Đối với các công tác kê khai, đăng ký cấp 
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GCNQSD đất ở tại 15 khu dân cư và đất lúa tại xã Trà Dơn cho hộ gia đình, cá 
nhân đang được thực hiện thì hoàn thành trước 30/9/2021.

- Đề nghị HĐND huyện bố trí kinh phí để thực hiện Nghị quyết 
07/HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Đề án đo đạc, lập 
hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2026, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 
380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021. (đối ứng đảm bảo 10% nguồn thu tiền sử 
dụng đất hằng năm và 10% dự toán chi sự nghiệp kinh tế ngân sách cấp huyện 
(trừ phần bổ sung có mục tiêu))

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện về tình hình đo đạc bản 
đồ, giao đất, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam 
Trà My theo Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về 
Đề án “Đo dạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa 
bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2020”./.
Nơi nhận:                                                     
-  TT.HĐND huyện;
-  Đại biểu HĐND huyện;
-  TT.UBND huyện;
 - Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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