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Tình hình quản lý nhà nước về đất đai môi trường

tháng 7 năm 2022

Kính gửi : Phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng 
 
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai
1. Tình hình triển khai văn bản pháp luật đất đai 
Kết quả tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật đất đai 5  lượt trên 

thông tin đài  xã thông tin trên hệ thống loa  10/10 thôn  về tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về đất đai thông báo các trường hợp có manh nha vi phạm, các trường 
hợp vi phạm đã xử lý trên hệ thống thông tin của xã. Các chính sách liên quan đến 
đất đai. Cấp giấy chứng nhận lần đầu. 

2. Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Trong tháng 7 , Tiếp tục thực hiện dự án vị trí quy hoạch số 4 ( Bắc  )    
3. Công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
- Về đăng ký, lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  
Trong tháng  7 năm 2022, phối kết hợp với VPĐKQSD đất kiểm tra các hồ sơ 

cấp lần đầu ( Do cấp trái thẩm quyền). UBND xã đã tổng hợp các hộ có nhu cầu cấp 
lần đầu đã đo đạc làm hô sơ theo quy định. ( Có 5 hộ đo đạc hiện trạng xong ) đề 
nghị Văn phòng kiểm tra.  

Đánh giá kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc 
+ Thực hiện Công văn số 452 ngày 13/6/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng 

về việc tăng cường hồ sơ cấp lần đấu năm 2022. UBND xã Định Sơn đăng ký 5 
trường hợp các trường hợp đã đo đạc và nộp hồ sơ ban đầu về Văn phòng ĐKQSD 
đất chi nhánh Cẩm Giàng.

 Đánh giá kết quả thực hiện;   Đối với các hồ sơ cấp lần đầu do xã Định Sơn 
chủ yếu các hộ do cấp trái thẩm quyền do vậy hồ sơ còn thiếu chủ yếu thất lạc biên 
bản giao đất và mất phiếu thu.

4. Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
Đã hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 dã duyệt tại 
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huyện, Đang phối kết hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn thực hiện kế 
hoạch SD đất năm 2022  

5. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Kết quả thực hiện công tác bồi thường :   
Phối kết hợp với Hội đồng BTGPMB huyện kiểm đếm xong cho các hộ có tài 

sản khu coogn nghiệp Tân Trường mở rộng, Phối kết hợp chi trả tiền cho các hộ dân 
đợt 1 gồm 16 hộ vào ngày 22/7 tới .   

- Những khó khăn, vướng mắc. Đối với điểm dân cư tiếp giáp số 4 (bắc , nam)  
chưa thực hiện được thẩm định hồ sơ hạ tầng kỹ thuật, khó khăn cho công tác tổ 
chức đấu giá. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

 - Tình hình vi phạm đất đai trong tháng  7/2022  có nhiều diến biến phức tạp 
hơn tuy nhiên  UBND xã chỉ đạo tổ công tác tăng cường công tác kiểm tra  các hộ có 
dấu hiệu vi phạm tập trung  chỉ đạo tổ công  tác giải dứt điểm và quyết liệt.

UBND xã tăng cường  kiểm tra phát hiện các manh nha kịp thời ngăn chặn. 
- Đánh giá, nhận xét. Thực trạng hiện nay tình trạng nhân dân có dấu hiệu vi 

phạm đất đai không chấp hành còn nhiều khả năng sảy ra nhất là các hộ tự nâng cấp 
các nhà trông coi , Lấn chiếm  san lấp các ao xen kẹp trong khu dân cư do nhận thức 
của nhân dân mặt khác do chế tài còn hạn chế đối với cấp xã dẫn đế việc kiểm tra 
quản lý rất phức tạp. Mặc dù UBND xã đã kiên quyết tổ chức nhiều đợt kiểm tra và 
công khai trên hệ thống truyền thanh nhiều lần.

Đề nghị các cấp nghiên cứu sửa đổi các chế tài dăn đe mới có hiệu quả.
II. Về lĩnh vực môi trường
- Tình hình thu gom xử lý rác thải trong khu dân cư.
- Kết quả thực hiện tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng 

nông thôn mới duy trì tổ thu gom rác thải của 10/10  thôn hoạt động đều đặn tuần 2-3 
buổi, Chỉ đạo các thôn dọn dẹp vệ sinh và cắm biển các tuyến đường do các tổ chức 
chính trị tại các thôn tự quản. Tổ chức trồng cây khu vực bãi rác trồng hoa các trục 
đường , phát quang cây cối trong khu dân cư đảm bảo cảnh quan môi trường nông 
thôn. Tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra các hộ chăn nuôi trong khu vực về lĩnh vực 
môi trường

  III. Những đề xuất, kiến nghị (đề nghị nêu cụ thể theo từng lĩnh vực)

Đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường , có kế hoạch đề nghị cấp trên đưa xã 
Định Sơn sớm  có kế hoạch vận chuyển rác đến nơi khác để  xử lý hiện trạng các bãi 
rác đã đầy quá tải. Hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ hoạt động môi trường.
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Hỗ trợ kinh phí cho công tác thu gom rác thải. Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi bổ sung 
quy định về xây dựng nhà trông coi theo hiện nay UBND xã rất khó khăn trong việc 
xử lý vi phạm.
           Nơi nhận:

      - Phòng TN&MT;

            - Lưu VT.

TM.UBND xã
  Chủ tich

 

Nguyễn Văn Thanh
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