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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh  

tại phiên họp soát xét công tác Tài nguyên và Môi trường ngày 21/4/2022 
 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND 

thị xã đã chủ trì phiên họp soát xét công tác Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thị 

xã. Tham dự phiên họp có sự tham dự của đồng chí Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh; đồng chí Trần Thanh Quang, Giám đốc 

Văn phòng Đăng ký đất đai; đồng chí Dương Văn Thành, Chi cục Trưởng Chi cục 

Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh. Về phía thị xã gồm có đại diện lãnh đạo các 

đơn vị: TN&MT, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, Kinh tế, Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Đại diện lãnh 

đạo UBND và Công chức địa chính các xã, phương. 

Trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh, ý kiến tham gia của lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị tham dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị 

xã đã kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau: 

1. Đối với công tác đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(bao gồm đất nông nghiệp, đất ở, đất UBND các xã, phường quản lý, đất 5%, ...): 

- Yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc đăng ký đất đai 

theo quy định; chú ý đất xã, phường đang quản lý. Chủ tịch UBND các xã phường 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thị xã về các nội dung xác nhận 

trong hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn. Đặc biệt là nội dung 

xác nhận đối tượng sử dụng đất, quy chủ đất đai,... 

- Trường hợp trong hồ sơ địa chính có sai sót hoặc do chưa thực hiện việc kê 

khai, đăng ký theo quy định thì UBND các xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, xác 

minh kỹ nguồn gốc khi người sử dụng đất đến đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).  

- Thực hiện việc cấp GCNQSDĐ trước, sau đó thực hiện việc cập nhật, chỉnh 

lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

2. Đối với công tác cấp đổi, cấp lại, đăng ký thế chấp đối với các GCNQSDĐ 

không có hồ sơ lưu trữ: 

- Căn cứ Công văn số 73/STNMT-VPĐK, ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT 

tỉnh đề nghị trước khi giải quyết hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ địa chính. Trường hợp 

không có hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trước đây hoặc không có trong Sổ đăng ký địa 

chính, Sổ cấp giấy chứng nhận hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận cấp lần đầu có sai 

khác với hồ sơ địa chính thì báo cáo UBND cấp huyện cho ý kiến về hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu trước khi tham mưu cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ 
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- Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã khẩn trương tham mưu Văn 

bản của UBND thị xã kiến nghị Sở TN&MT tỉnh căn cứ theo hồ sơ kê khai tại Sổ đăng 

ký ruộng đất (5B), Bản đồ 299/TTg và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND xã, 

phường để thực hiện thủ tục cấp đổi cho người sử dụng đất. 

3. Đối với nội dung chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc do 

Nhà nước giao sang các loại đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp nằm xen cư trong 

khu dân cư: 

Giao UBND các xã, phường, rà soát báo cáo UBND thị xã (qua Phòng TNMT). 

Phòng Tài nguyên và Môi trương thị xã tổng hợp, tham mưu UBND thị xã kiến nghị 

Sở TN&MT tỉnh nghiên cứu, xem xét báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất nói trên đúng theo quy định 

4. Riêng các ý kiến khác: Đề nghị Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ 

thị xã tham mưu UBND thị xã giải quyết theo quy định hiện hành. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường biết và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần tham dự; 

- CT; PCT UBND thị xã; 

- CVP; PCVP UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cửu Ngọc 
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