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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 05 tháng 04 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật 

đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2018 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Huyện Đức Thọ có tổng diện tích tự nhiên 20349,144 ha, dân số: 104.752 người, 

gồm 27 xã và 01 thị trấn. 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018: 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 20,7%; Công nghiệp - Xây dựng 37,5%; Thương 

mại - DV 41,8%; Thu nhập bình quân đầu người 39,2 triệu đồng. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội: 876 tỷ đồng, đạt 109,5%KH, tăng 29% so 

với năm 2017; 

- Sản lượng lương thực quy thóc 62.008 tấn, đạt 91,8%KH, tăng 10,5% so với 

năm 2017; 

- Tổng thu ngân sách: 736,4 tỷ đồng, đạt 125%KH, trong đó thu trên địa bàn 187 

tỷ đồng, đạt 128,9%KH, tăng 13,3% so với năm 2017; 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 90% đạt 100%KH; 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 8,67% vượt KH (kế hoạch dưới 9% 

theo thể cân nặng); 

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 37 giường1; 

- Giải quyết việc làm cho 1.505 lao động, đạt 115,7%KH, tăng 0,73% so với năm 

2017. 

- Có 06 xã về đích nông thôn mới gồm: Đức Lạc, Đức Nhân, Đức Lập, Đức Châu, 

Đức Quang và Tân Hương. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NĂM 2018 

1. Về lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1.1. Kết quả thực hiện 

- Kết quả lập QH, KHSDĐ đến năm 2020: Huyện Đức Thọ đã lập điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2016-2020, được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 13/02/2019. 

- Hàng năm lập Kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai (Mỗi năm 

02 kỳ), đảm bảo các công trình dự án có sử dụng đất đều nằm trong quy hoạch, kế 

hoạch được duyệt;  

                                                 
  



1.2. Đánh giá tình hình thực hiện 

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tỷ lệ các công trình dự án được 

triển khai thực hiện trên địa bàn đạt thấp (năm cao nhất chỉ đạt 45%, năm thấp chỉ đạt 

25%). 

- Hiện nay quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn rất ít, chủ yếu đất đồi núi 

chưa sử dụng, lượng đất bằng chưa sử dụng chỉ còn ở những vị trí xấu, không thuận lợi 

trong quy hoạch sử dụng đất nên việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng còn hạn chế. 

- Tỷ lệ các công trình dự án chủ yếu lấy trên đất lúa nên hàng năm diện tích đất 

trồng lúa giảm đi đáng kể. Cần có các giải pháp để đảm bảo diện tích đất trồng lúa 

cũng như thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

2.1. Kết quả thực hiện  

- Giao đất: Giao đất thông qua đấu giá đất 254 trường hợp với diện tích 5,06 ha; 

giao đất không qua đấu giá 17 trường hợp với diện tích 0,34ha.  

- Cho thuê đất: Giao đất không thông qua đấu giá 8 trường hợp với diện tích 2,4ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng đất: 22 trường hợp với diện tích 12,05ha. 

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện 

- Chấp hành kịp thời công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, là căn cứ để 

phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất cấp xã và quy hoạch chi tiết từng vùng để làm 

cơ sở giao đất, đấu giá QSD đất, cho thuê đất. 

- Có hệ thống các văn bản pháp luật, chỉ tiêu giao thu ngân sách hàng năm làm 

căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện. 

- Việc đấu giá QSD đất, giao đất, đảm bảo tính hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất góp phần bảo đảm 2 mặt hiệu quả kinh tế là đảm bảo nguồn thu 

ngân sách theo chỉ tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hiệu quả xã hội là có đất 

nhà ở cho các đối tượng hộ chính sách, hộ gia đình có thu nhập thấp tạo nên sự đồng 

thuận và ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. 

3. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

Năm 2018 là năm triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn do đó công tác bồi thường, GPMB khá nhiều, toàn huyện thu hồi 25,61ha đất 

(chủ yếu là đất nông nghiệp, lâm nghiệp) của 411 hộ bị ảnh hưởng với số tiền bồi 

thường lên đến gần 20 tỷ đồng để phục vụ cho 12 công trình, dự án. 

4. Việc đo đạc, đăng ký đất đai, lập và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

- Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính: có 28/28 xã, thị trấn được đo vẽ bản đồ địa 

chính, với tổng diện tích là 20.349,15 ha, số thửa đã được đo đạc lập bản đồ địa chính 

theo từng hệ toạ độ và từng tỷ lệ là 211.486 thửa;  

- Kết quả đăng ký, cấp GCN: số lượng thửa đất đã đăng ký đất đai lần đầu: 2463 

thửa với diện tích 85,10 ha,; số thửa đất đã đăng ký biến động đất đai 121.396 thửa với 



diện tích 15.592 ha; số lượng thửa đăng ký lần đầu đã cấp GCN: 2404 thửa với diện 

tích 83,7 ha; Số thửa đăng ký biến động đã cấp GCN: 111.123 thửa với diện tích: 

13.890 ha. 

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của 

pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết tranh chấp về 

đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai 

Trong năm, tiếp nhận và giải quyết 12 đơn thư khiếu nại (đất đai 6, môi trường 

4, khoáng sản 2). 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện về Tài nguyên, môi trường 

trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch để kiểm tra toàn diện từ 2-3 xã Giải quyết kịp 

thời các đơn thư kiến nghị của công dân. 

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra về công tác 

giao đất, cho thuê đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đức Thọ 

giai đoạn 2014-2018, nhưng đến nay chưa có kết luận thanh tra. 

6. Về tài chính đất đai và giá đất 

Công tác quản lý tài chính về đất đai được triển khai thực hiện theo quy định của 

pháp luật và các khung pháp lý về tài chính đất đai được liên tục hoàn thiện phù hợp 

với sự phát triển của các quan hệ kinh tế đất đai trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Năm 2018, công tác này đã được UBND huyện thực hiện khá tốt trên cơ sở quản 

lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, cho thuê, đã quan tâm, bảo đảm thực hiện ngày càng 

đầy đủ và tốt hơn các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; kết quả nguồn thu từ 

đất đạt hơn 167 tỷ đồng. 

Giá đất tính thu nghĩa vụ và thực hiện các chính sách tài chính đất đai được áp 

dụng đúng quy định giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành và công bố hàng năm theo giá 

thị trường. Năm 2018 đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 31 Quyết định về giá 

đất cụ thể trong công tác GPMB, đấu giá, giao đất, cho thuê đất. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng giá đất còn nhiều tồn tại, hạn chế: 

- Xây dựng giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

ở, do các địa phương kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn hẹp nên việc 

thực hiện xây dựng hạ tầng trước khi tổ chức đấu giá là rất khó khăn, là một phần lý do 

giá đất giảm ……; 

- Bên cạnh đó năng lực trình độ chuyên môn một số công chức địa chính cấp xã 

còn yếu, mặt khác chưa được tập huấn, đào tạo qua về việc xây dựng hồ sơ gây khó 

khăn trong quá trình thẩm định giá; 

- Trong quá trình xây dựng giá bồi thường GPMB của các vườn tạp (đất trồng cây 

lâu năm) rất khó khăn trong việc lập, điều tra thu nhập cũng như thẩm định, xây dựng.                        

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

1. Nhiệm vụ cần thực hiện để khắc phục hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất: 

- Thực hiện các công việc chuyên môn, thường xuyên khác theo chỉ đạo lĩnh vực 

đất đai 



- Tiếp tục hoàn thành công tác thẩm định và cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất 

cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Tập trung giải quyết các trường hợp 

còn tồn đọng, vướng mắc; 

- Thực hiện thẩm định và trình ban hành giá đất cụ thể để làm căn cứ xây dựng 

giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở; giá giao đất ở; giá cho thuê đất; giá bồi thường, 

GPMB theo đề nghị của các xã, thị trấn; 

- Thẩm định hồ sơ liên quan đến công tác giao đất, thu hồi đất để phục vụ các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện; 

- Tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại của người dân liên quan đến lĩnh vực 

đất đai; 

- Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất qua Trung tâm hành 

chính công của huyện; 

2. Các giải pháp thực hiện để tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất; hạn chế, phòng ngừa vi phạm   

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Luật Đất đai và các nghị định 

hướng dẫn thi hành của Chính phủ nhằm làm chuyển biến nhận thức của cấp Ủy Đảng, 

chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trong huyện; tạo sự đồng thuận trong dư 

luận đối với quá trình xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi sát sao, hướng dẫn các địa 

phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng 

cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. 

3. Đề xuất kiến nghị 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn nhưng không sử 

dụng đất, sử dụng đất không hiệu quả hoặc sử dụng đất sai mục đích theo kiến nghị của 

UBND huyện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

TM.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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