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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước 

giao đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 137/VP-KT ngày 12/01/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về 

Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để 

quản lý trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 3 về mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022;  

 Căn cứ Quyết định 7998/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn huyện năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 

đầu tư kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 

2010 huyện Lộc Bình đã hoàn thành 29/29 xã, thị trấn (sau sáp nhập là 21/21 xã, 

thị trấn) việc đo đạc lập bản đồ địa chính và thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSD), lập hồ sơ địa chính trên phạm vi 

toàn huyện, cơ bản đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương trong 

giai đoạn này. Tuy nhiên hiện nay việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính đã lập vẫn 

còn những tồn tại và bất cập như: Nhiều thửa đất chưa được đăng ký đất đai lần 

đầu, sai sót về ranh giới, hình thể, diện tích thửa đất lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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gây ảnh hưởng đến mức độ biến động tách thửa chiếm tỷ lệ lớn. Tính đến tháng 12 

năm 2021, trên địa bàn huyện đã thực hiện việc cấp GCNQSD đất được: 290.335 

thửa đất đạt tỷ lệ 78,92 %; còn khoảng 77.554 thửa chưa được đăng ký cấp 

GCNQSD đất chiếm 21,08%. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất nhằm xác lập cơ sở pháp 

lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp 

quản lý đối với đất đai, đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và yên tâm đầu tư khai thác tốt 

tiềm năng đất đai. 

- Nhằm chấn chỉnh và khắc phục những vướng mắc, tồn đọng trong công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thiết lập xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trong toàn huyện. 

- Hoàn thành việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn huyện; phấn đấu đến hết năm 2025 

đạt tỷ lệ 85%; hết năm 2022 tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 

đạt 81% tăng 5.800 thửa so với năm 2021.  

2. Yêu cầu 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

Rà soát, thống kê lại toàn bộ các đối tượng sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, 

tổ chức (gồm: các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công,..; tổ chức kinh tế; các cơ sở 

tôn giáo; các tổ chức khác...) còn tồn sót khi thực hiện triển khai Kế hoạch số 

129/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND huyện và những trường hợp đang sử 

dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để kê 

khai đăng ký, lập thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xét, giao đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất. 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân đã và đang sử dụng đất phải kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định pháp luật về đất đai. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và các xã; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, 

hướng dẫn và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên địa bàn. 
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III. NỘI DUNG 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

- Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 (gồm: 

Tổ chức trong nước; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; hộ gia đình, cá 

nhân; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

theo quy định của pháp luật về quốc tịch; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

đang sử dụng đất mà chưa thực hiện đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

- Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất để quản lý theo quy định tại 

Điều 8, Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận. 

2. Nội dung công việc thực hiện 

- Phân bổ chỉ tiêu cho các xã, thị trấn thực hiện năm 2022: 5.800 thửa; 

(Chi tiết theo biểu giao chỉ tiêu kèm theo kế hoạch) 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất để quản lý, sử dụng; 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; trình cấp GCNQSDĐ; 

- Cập nhật hồ sơ địa chính; 

- Tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất. 

3. Thời gian, tiến độ thực hiện 

a) Đối với các xã, thị trấn 

- Từ tháng 01 đến tháng 3/2022: 

Hoàn thành cơ bản việc rà soát số liệu về các thửa đất chưa được đăng ký 

đất đai, chưa được cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn; tuyên truyền, thông báo đến 

người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý mà chưa thực hiện 

đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai 

theo quy định. 

- Từ ngày 01/4 đến hết năm 2022:  

+ Hoàn thành việc kê khai đăng ký đất đai lần đầu; Hoàn thiện hồ sơ đăng 

ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện, chưa 

được cấp giấy trên địa bàn. 

+ Niêm yết danh sách công khai các hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của cộng 

đồng dân cư. 

+ Luân chuyển hồ sơ đủ điều kiện đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Lộc Bình theo quy trình thủ tục hành chính. 

b) Đối với cấp huyện 

Từ ngày 01/4 đến hết năm 2022: 

+ Tiếp nhận hồ sơ đối với các xã chuyển đến; thực hiện đăng ký vào sổ địa 

chính, cập nhật cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý theo quy định của pháp luật. 

+ Xem xét, thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất đối với các xã, thị trấn. 

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

IV. GIẢI PHÁP 

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các tổ chức tập 

trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trụ sở cơ quan, y tế, đơn vị sự nghiệp công. 

- Tập trung rà soát những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm 

pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến, nếu thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp xã thì UBND các xã giải quyết; trường hợp thuộc thẩm quyền 

của UBND huyện thì tổng hợp và đề xuất phương án xử lý gửi về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp và tham mưu UBND huyện giải quyết.  

- Cấp ủy, chính quyền cấp xã, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn 

thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức đối với 

công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với các tổ chức sử dụng đất không có hiệu 

quả, có biểu hiện vi phạm Luật Đất đai, đồng thời tăng cường xử lý các vướng 

mắc, nhằm hoàn thành việc đăng ký, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 

huyện.  

- Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách của địa phương, cân đối các nguồn khác để 

thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký, 

kê khai cấp GCNQSDĐ. 

- Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai ở cấp 

huyện, cấp xã, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn cấp xã thực hiện rà soát, đẩy 

nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổ chức triển khai thực hiện cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện. Chủ trì phối 

hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã, thị trấn tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ công chức địa chính cấp 

xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phổ 

biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của pháp luật về đất đai để mọi người dân nắm và biết được quyền lợi và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất, nhận thức được tầm quan trọng của việc kê khai đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND huyện và sở Tài nguyên và 

Môi trường, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Bình 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra và hướng 

dẫn cấp xã thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổ chức triển khai thực hiện cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện. Phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ công chức địa chính cấp 

xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 - Thực hiện thẩm tra hồ sơ đăng ký kê khai, xác minh thực địa trong trường 

hợp cần thiết theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với sở Tài nguyên và Môi trường; kịp 

thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu trình UBND huyện bố trí kinh 

phí phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cập nhật 

cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Tổ công tác chỉ đạo đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu, trong đó: 01 Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn làm Tổ 

trưởng, Công chức địa chính là thành viên thường trực và các ban ngành, đoàn thể 

là thành viên. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.  

- Rà soát, xác định cụ thể diện tích các loại đất chưa kê khai đăng ký, số 

lượng còn tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (số 

thửa/trường hợp, diện tích và vị trí, nêu nguyên nhân tồn đọng, trong đó phải đặc 

biệt báo cáo số lượng theo từng trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận). 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu 

gây phiền hà đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Có trách nhiệm thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ 03 tháng (trước ngày 20 

tháng 3), 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6), 09 tháng (trước ngày 20 tháng 9) và 

năm (trước ngày 25 tháng 11). Kết quả báo cáo gửi về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường để tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
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5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng 

dẫn lập và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cấp xã, các tổ chức 

đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát tình hình cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn huyện. 

- Chi cục Thuế khu vực II: Khi nhận được phiếu chuyển thông tin từ Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời tính toán xác định nghĩa vụ tài chính 

đối với các hộ gia đình phải nộp để ban hành Thông báo thuế đúng thời gian quy 

định. 

6. Đối với người sử dụng đất 

- Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có trách nhiệm 

thực hiện kê khai, đăng ký hết các thửa đất đang quản lý, sử dụng, cung cấp các 

giấy tờ liên quan đến thửa đất và các giấy tờ khác theo quy định (nếu có). Các tổ 

chức đang sử dụng đất phải lập báo cáo tự rà soát về nguồn gốc đất, việc quản lý, 

sử dụng, đề xuất xử lý những diện tích bị lấn, chiếm, tranh chấp, diện tích được 

giao nhưng không sử dụng. 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký 

đất đai là vi phạm pháp luật đất đai, sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ban ngành, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp và trình UBND huyện xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực II; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện (đưa tin); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT(HTV). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 

 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-105-2009-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai
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