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KẾ HOẠCH 
 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới năm 2021. 
 

 

          Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới. UBND thành phố 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban 

Thường vụ Thành ủy trong năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đất đai, tinh 

thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác quản lý, sử 

dụng đất đai trên địa bàn thành phố. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất; trách nhiệm 

của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cấp Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng của thành phố và xã, 

phường. 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai phải đảm bảo 

thực hiện đúng Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan, đúng theo 

tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thành phố. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền và giải quyết kiến nghị của nhân dân trong lĩnh 

vực đất đai:  

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đất 

đai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.  

1.2. Chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị 

trong lĩnh vực đất đai.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo giải quyết tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan 

trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo hồ sơ đúng 
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hẹn và trước hẹn, có Văn bản  xin lỗi công dân đối với trường hợp giải quyết quá thời 

hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và 

thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ. 

2.1. Công tác cấp GCN QSD đất lần đầu (đất thổ cư cũ): 

Thực hiện công tác phổ biến, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân chưa được 

cấp GCN QSD đất lần đầu (đất thổ cư cũ) hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố 

cấp GCN QSD đất cho các hộ theo Kế hoạch (có Kế hoạch cụ thể riêng) 

2.2. Công tác cấp GCN QSD đất lần đầu do nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất không thông qua đấu giá QSD đất và Nhà nước giao đất do trúng đấu giá 

QSD đất; Giải quyết hồ sơ đăng kí biến động, chỉnh lý GCN QSD đất lần đầu có 

sai sót (nếu có); Giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất: 

Yêu cầu: 100% các hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn theo quy định, 

không có hồ sơ chậm hạn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

3. Công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB và tái định cư: 

3.1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, thực 

hiện rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất 

trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất; rà soát danh mục các công trình, 

dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng trình HĐND tỉnh hoặc trình Thủ tướng Chính phủ 

(Theo quy mô diện tích) cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Thời gian thực hiện: Đợt 1: Từ tháng 3-5/2021; Đợt 2: Từ tháng 9-11/2021. 

3.2. Chỉ đạo các phòng, ban: Phòng TN&MT; Ban QLDA ĐT&XD thành 

phố, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác quy chủ, kiểm kê, lập, thẩm 

định phương án bồi thường GPMB, chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư, tham mưu 

cho UBND thành phố ra thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi và quyết định 

phê duyệt phương án BT GPMB các dự án Nhà nước thu hồi đất, tổ chức chi trả 

tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư theo quy định. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

3.3. Tập trung chỉ đạo công tác BT GPMB các dự án, tăng cường tuyên 

truyền, vận động GPMB, chú trọng tổ chức đối thoại, giải quyết tốt các ý kiến, kiến 

nghị của nhân dân trong công tác BT GPMB. Cương quyết tổ chức cưỡng chế đối 

với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền sau khi đã được tuyên truyền, vận động. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

4. Công tác định giá đất: 

Chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố, UBND các xã, phường và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể làm 

căn cứ thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đối 

với các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố trong năm 2021; Chỉ đạo rà soát, 
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tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

5. Công tác giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân: 

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thanh Trù phối hợp với 

MTTQ và các đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ còn lại nhận 

đất dịch vụ tại khu Đồng Gáo phường Hội Hợp. Mục tiêu của UBND thành phố là 

sẽ hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân trong năm 2021. 

6. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai: 

- Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo ý kiến tham gia 

của Hội đồng thẩm định tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Chỉ đạo thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

của thành phố Vĩnh Yên xong trong quý I/2021; 

- Chỉ đạo thực hiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

Vĩnh Yên xong trong quý III/2021; 

- Công tác thống kê đất đai năm 2020: Thực hiện đảm bảo chất lượng, thời 

gian theo quy định. 

7. Công tác xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên: 

Thực hiện việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên theo Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm 

pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có Kế hoạch cụ thể riêng). 

8. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực 

đất đai. 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi 

phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố và chỉ đạo xử lý triệt để các trường 

hợp vi phạm phát sinh theo đúng quy định. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được thực hiện theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

 - Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng ban, 

đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND thành phố triển khai thực hiện đảm bảo các 

nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch. Có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm. 
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 - Chịu trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cấp, 

ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Kịp thời tham mưu UBND thành phố có văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của 

UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc để có hướng chỉ đạo, giải quyết. 

 - Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vĩnh Yên hoàn thiện 

hồ sơ, kiểm tra hồ sơ trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

đảm bảo thực hiện đúng quy định. 

 - Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường trong việc hướng dẫn, đôn 

đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch. 

- Chủ trì trong việc lập dự trù kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch.  

 2. Phòng Tư pháp thành phố: 

 - Chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường trong việc thiết lập hồ sơ xử 

lý vi phạm hành chính, các thủ tục liên quan đến công tác cưỡng chế Quyết định 

xử lý hành chính. 

- Theo  chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các ngành 

chức năng của thành phố, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai thực 

hiện Kế hoạch. 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các ngành chức năng của 

thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi 

phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.  

4. Chi cục thuế Vĩnh Yên: 

- Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện nghĩa 

vụ tài chính đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.  

 - Chịu trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối 

với các trường hợp được công nhận QSD đất nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo 

quy định. 

  5. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thành phố: 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về đất đai nhất là các quy định liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và nội dung Kế hoạch của thành phố trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

 6. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố:   

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các ngành chức năng 

của thành phố, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 7. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:  

 Chịu trách nhiệm phối hợp với phòng TN&MT tham mưu giúp UBND 
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thành phố triển khai, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. 

8. Các phòng, ban, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, UBND các xã, 

phường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 9. UBND các xã, phường: 

 - UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, xây dựng Kế 

hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện trên địa bàn . 

 - Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

đất đai như Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn trên hệ thống đài truyền 

thanh của các xã, phường. 

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trong việc triển 

khai, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai 

như công tác cải cách hành chính, xử lý vi phạm pháp luật đất đai. 

10. Đề nghị UB MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính 

sách pháp luật về đất đai; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 11. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi 

nhánh Vĩnh Yên phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố trong quá 

trình thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của 

Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình 

mới năm 2021. UBND thành phố, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chức năng của 

thành phố, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND thành 

phố (qua phòng TN&MT tổng hợp) để kịp thời xem xét, chỉ đạo, điều chỉnh cho phù 

hợp với tình hình thực tế./.   
 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c); 

- Sở TNMT; 

- CPCT, CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị: TN&MT, QLĐT, TC-

KH, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND-UBND, TT 

VHTT&TT thành phố, phòng tư pháp; 

- UBND các  xã, phường; 

- Lưu: VT, TNMT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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