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BAO CÁO
Dánh giá tlnh hInh quail 1, sir ding dat dai và tác dng cüa chInh sách, pháp 1ut
dat dai dn kinh tê, xã hi và môi tru'ô'rig nàm 2018 tinh So'n La
Thrc hin chi dto cüa Tong ciic Quãn 1 dat dai tai Cong van so
1678/TCQLDD-CKSQLSDDD ngày 3 1/8/2016 cüa ciic kiêm soát QLSD dat dai Tng cic Quàn 1 Dt dai - B Tài nguyen và Môi tnrng v vic theo dOi, dánh
giá và báo cáo tlnh hlnh quán 1r, sü dvng dt dai và tác dng cüa chInh sách, pháp
lut dt dai dn kinh t, xã hi và môi tnr&ng, Sâ Tài nguyen và Môi truô'ng tinh
Scm La báo cáo tInh hInh quàn 1, sü dting dt dai và tác dng cüa chjnh sách, pháp
1ut dt dai dn kinh t, xã hi và môi truông närn 2018 tinh Scm La nhu sau:
i. iuiAi QUAT CHUNG
1. Däc dim v vi trI dia 1, din tIch tht dai, dan so, so don vj hành
chInh các cftp.
San La nrn trung tam vüng Tây bc, cách thu do Ha Ni khoàng 300 km.
Theo k& qua kirn kê dt dai 11am 2014, tinh Scm La có tong din tIch tçr nhiên là
14.123,49 1cm, dirng thir 3 trên tng s 63 tinh, thành pM vâi 12 huyn, thành pM
và 204 xã, phuO'ng, th trn.
San La có dithng biên giOi chung vOi nrnc CHDCND Lao dài 250 km;
Quc 1 6 duçc nâng cp là tuyn dithng huyt mach Mi vüng Tây bc vi thu do
Ha Nôi và các tinh dng bang Bc B; có các cüa khu Qu6c gia Ching
Khuang, Lông Sp là lgi th d San La thông thixang giao lint kinh t vi các
tinh vüng DOng Bc cüa nuâc CHDCND Lao. VI vy, San La là dja bàn có vj trI
quan trong trong chin hrc xây dvng và phông thu dt nu'âc.
- Dja hInh rat phirc tap, bj chia ct manh, d dc lan. Do cao trung binh là
600 - 700m so vâi muc nuac bin.
- He thOng song sMi khá day, mt d tü 1,2 - 1,8 km/km2, nhung phân M
khOng dng du giüa các vüng, tp trung vüng thp; 97% din tIch ti.r nhiên
thuôc km vuc cüa sOng Dà và song Ma. SOng, sMi cüa San La có tiêrn näng thug
din dung du cà nhió'c.
- Tài nguyen khoáng San San La khá phong phü, song chü yu là các mO
nhO, phân b rãi rác trên dja bàn tinh, tr& luvng khOng lón và diu kin khai thác
khOng thuân 19'i. Kt qua cüa cong tác diu tra dja chit khoáng san dã ghi nhn trên

dja bàn tinh Scm La hin có 78 mô và dim khoáng san thuc 4 nhórn khoáng san
ran và mOt s ngun nixâc nóng - nuâc khoáng.
- San La cüng Co nhiu danh lam thng cânh: Thm Tat TOng, sui nuOc
nóng Hua La (thành phó Son La), Tây thiên d nhât dng, Thác dái yêm, Hang dm
(M5c Cliáu), Tháp MLxOng Va (Sop C(5p), Hang Chi day (Yen Cháu), Dng Ten Lix
(Song Mel,),... Nhitng di tIch 1ch sCr, van hóa (khu can cü cách mang Vit Nam — Lao
tai Yen Châu), danh lam thäng cánh, cong trInh thñy din San La ki vT cüng vói
nhüng dôi thay trén con dixng cong nghip hóa, hin dai hóa dang tto ra tiêm näng
to lan dê San La phát triên các loai hInh du 1ch sinh thai, nghi dthng, tim hiêu
nghiên cü'u ljch sü - van hóa - cách mang, thäm quan danh lam thàng cãnh...
2. Tlnh hInh phát trin kinh tê - xä hi và môi trtrôiig cüa dja phirong
trong 6 tháng du nan 2018.
- Tng thu ngân sách Nhà nixâc dja phuong trong 11 tháng näm 2018 tthc dat
15.171,8 t' dông bang ii 3,6% dr toán näm và tang 18,2% so vài cüng k' näm
trtxâc, trong do: thu can dôi ngân sách nhà nuâc dat 7.452,3t' dông bang 162,5% và
tang 31%; thu bô sung ta ngân sách cap trén 7.660 t' dông bang 87,4% và tang
7,8%. Trong thu can dôi ngân sách nhà ntr6c, thu ni dja ithc dat 4.423,3 tSi dông
- Tng chi ngân sách Nhà nmc 11 tháng uàc dat 13.187,1 t' dông bang
100,6% tang 49% so vâi cüng ki nàm truâc, gôm chi thu&ng xuyên dat 9.361,7 ti
dông bang 104,6%; chi dâu ttx phát triên dat 1.655 tST dông bang 107,4% và tang
27,7%; chi chuung trInh milc tiêu quôc gia, ho tro m%Ic tiêu dat 1.683,7 t3' dông
bang 8 1,3% và tang 83,9%'.
TInh hinh an ninh chInh trj và trt tir an toàn xã hi Ca bàn on djnh, an ninh
biên giâi duc giU vfrng. Duy tn nghiêm chê d trirc sn sang chiên dâu, theo dOi
närn chäc tInh hInh an ninh chjnh tn và trt P1 an toàn xã hôi frén dia bàn tinh.
Triên khai nhim vi giáo diic quôc phOng, an ninh, huân luyn dan quân tr v
cho các co quan, don vj, dja phuang. Quan h hçip tác vOi các to chüc quôc tê,
Dai sir quán nithc ngoài duc duy tn, phát triên; môi quan h hçip tác hftu nghj
giüa San La vâi các tinh Bác Lao duçic cüng cô, tang cithng.
H. DANII GIA T!NH HtMl QUAN L', S1J' DUNG DAT DAI NAM 2016
11.1. DANH GIA T1NH H1NH THU'C HI$N CAC NOI DUNG QUAN L 1
NHA NU'YC yE DAT DAI
1. Vic ban hành van ban quy phm pháp Iut và tuyên truyn, phô
bin pháp lut dat dai
1.1. KEt qua thrc hin
a) V4c ban hành van bàn quy phzm pháp luit v dt dai thu& thni
quyên cüa cap tinh
D tnin khai thirc hin Lutt D.t dai và các van bàn hixOng dn thi hành cO
hiu qua, phü hçp vai tInh hinh thrc tê tai dja phuong, theo phân cAp, trong nàm
2018, Sâ Tai nguyen va Môi tnrang dã tham muu trmnh UBND tinh San La ban
hành môt so van bàn sau:
'Báo cáo s 748/BC-UBND ngày 28/11/2018 báo cáo tIrih hInh kinh t - xà hi, thang 11 và 11 thang nAm 2018
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- Quyt djnh s 15/2018/QD-UBNID ngày 12/6/20 18 cüa UBND tinh v vic
quy djnh dan giá bôi thithng nhà cira, vt kiên trñc, cay côi hoa màu và chInh sách
h trc khi nhà nixo'c thu hôi dat trén dia bàn tinh San La.
- Quyêt djnh so 21/2018/QD-UBND 16/07/2018 cüa UBNID tinh ye vic süa
dôi, bô sung rnt so Diêu quy djnh kern theo Quyêt djnh so 15/2014/QD-UBND
ngày 11/8/2014; khoãn 8 Diêu 1 Quyêt djnh so 03/2017/QD-UBND ngày
03/01/2017 cüa UBND tinh San La.
- Quyt djnh sé, 42/2018/QD-UBNID ngày 14/11/2018 cüa UBNID tinh quy
djnh Ca quan tiêp nhn, giái quyêt ho so; trInh ttr và thai gian thçrc hin các thu tiic
hành chInh trong linh virc dat dai trên dja bàn tinh San La.
- Dang hoàn thin Quyt dnh v bang giá dt nãm 2015-2019 (b sung
môt s6 tuyn dixOng rnoi theo quy hoach, thay di ten mt s tuyn duô'ng, bô ten
tuyn dumg và b sung bang giá dt nông nghip khac). Tip tic rà soát, sira di,
b sung các van bàn quy phm pháp 1ut theo thm quyn.
Ngoài ra, Sô Tài nguyen và Môi trurng dâ tharn muit trInh UBND tinh ban
hành mt s van bàn d trin khai thirc hin Lutt Dt dai và các van bàn hithng
dn thi hành, ci th:
- Quyt dnh s 145/QD-UBND ngày 22/01/2018 cüa UBND tinh ban hành kê
hoach khai thác qu' dt d tao ngun thu tir dt nàm 2018 trên dja bàn tinh San La.
- Quyt djnh s 2424/QD-UBND ngày 03/10/20 18 cüa IJNBD tinh v vic
ban hành quy trInh thrc hin tir khâu diu chinh quy hoach dn cp giy chirng
nhn quyn sir dimg dt cho nhà du hr trên dja bàn tinh San La.
- Quyt djnh so 2106/QD-UBND ngày 28/8/2018 cüa UBND tinh v vic
ban hành K hoach do dac ltp bàn d dja chinh di vOi các cong ty sir ding dAt
có ngun gc tir các nông, lam truông và phAn dAt các cong ty chuyn giao cho
UBND các huyn trên dja bàn tinh Son La.
- Môt s van bàn huóng dn có lien quan.
b) Vic tuyên truyn, pIi biln pháp luçIt v d11 dai

- Kt qua phát hành van bàn QPPL dAt dai cho các ca quan, dan yj có chüc
näng, nhirn vi thi hành Lu.t DAt dai O các cAp cüa da phuong.
Các van bàn quy pham pháp 1ut sau khi ban hành dã ducrc gui theo dáng quy
djnh, trong do dà gui tO'i Cic kim tra van bàn quy pham pháp 1ut, Trung tam Cong
báo cüa Tinh, dàng tãi trên trang thông tin din ttr cüa su và các thành ph.n lien quan.
- K& qua tp huAn, tuyen truyn các van bàn quy phm pháp 1ut dAt dai cho
dôi ngü can b5 chuyên mon các cAp có lien quan dn quãn lr dAt dai.
CAp tinh: Ngày 24/6/20 14, UST ban nhân dan tinh San La dã t chuc Hi nghj
trin khai Luât DAt dai näm 2013 và các van bàn quy djnh chi tit thi hành Lutt.
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Tham du Hi nghj có Thithng truc Tinh Uy, HDND, U ban nhân dan tinh,
Lãnh dao, chuyên viên các SO', ngành doàn th cüa tinh; lãnh dao, chuyên viên SO'
Tài nguyen và Môi tmO'ng; ThxO'ng tWc thành üy, huyn üy, Thithng trirc UBND
12 huyn, thành ph& lAnh dao, chuyên viên các phOng Tài nguyen và Môi
tnrO'ng, Van phOng däng k' quyn sü diing dt, Trung tam Phát triên qu dt các
huyn, thành ph; Dai din mt s t chirc, doanh nghip, Báo Son La, Dài phát
thanh truyn hInh tinh (s hxgng 160 nguO'i). SO' dã mO'i Báo cáo viên thuc Tong
ciic Quàn 1' dt dai len truyn dat.
Ngày 04/8/2016, UBND tinh Son La tiêp tic mO' hi nghj tuyên truyên, pM
bin pháp 1ut v dt dai cho các sO', ngành, UBND các huyn, thành ph& các phOng
Tài nguyen va Môi truâng, Chi nhánh Van phOng dãng k dt dai, Trung tam phát
trin qu dat, Chi cçic thug các huyn, thành phi, s lucmg 100 ngithi.
Ngày 20/3/2017, UBND tinh San La dä to chüc Hi nghj quán trit, triên khai
thrc hin D an tang cu'O'ng xi:r l' vi pham v quán 1', sO' diing dt dai giai doin
dn 2020 và tap hutn ni dung thanh tra nãm 2016-2017 và Nghj djnh so
01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phO' si:ra di, M sung mt s Nghj
djnh quy dnh chi tit thi hành Lut Dt dai vO'i 150 nguO'i tham dir.
Ngày 10/10/2018, SO' Tài nguyen và Môi tnrO'ng dã t chO'c hi nghj tuyên
truyn và tp hun nghip vii v linh virc dt dai tai huyn Mc Châu. Tham dir
có khoãng 150 can b ngành Tài nguyen và Môi truO'ng, các doanh nghip trên
da bàn các huyn Mc Châu, Van H và Yen Châu.
Cp huyn: Dn nay, toàn tinh có 12/12 huyn, thành pM hoàn thin xong
cong tác pM bin, giáo diic pháp 1ut dt dai và các van bàn quy djnh chi tit thi
hành Luât. Thành phn tham dir: Thu?mg trrc Huyn üy, HDND, UBND huyn;
các phOng ban chuyên mon thuc huyn, ChO' tjch, Bi Thix, can b Mt trtn to
quc Viêt Narn, can ho dja chInh, xây dirng các xã, th trn, Dài phát thanh,
truyn hInh, môt 5 co quan t chüc trên dja bàn. Tong s diã triên khai duçic 30
cuc vO'i 3.697 ngu'O'i tharn gia. Trong tháng 8 näm 2016, các huyn, thành pM
tiêp tic tO chO'c tuyen truyn van bàn pháp 1ut ye dAt dai tO'i ngithi dan. Tong s
dã trin khai duçic 25 cuc vO'i tng s trên 4.000 ngithi tham gia.
Triên khai, quán trit Thông tu lien tjch s 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28 tháng 8 nàrn 2014 cüa B Tài nguyen và Môi tnräng và B Ni vt ye hiiàng dan
chO'c nang, nhirn vii, quyn hn V Co cAu t chO'c cüa SO' Tài nguyen và Môi tnthng
thuc Ur ban Nliân dan tinh, thành pM trtrc thuc Trung uang, Phông Tài nguyen và
Môi tnrO'ng thuc U' ban nhân dan huyn, qun, thj xã, thành pM thuc tinh và mt
so van bàn rnói cüa ChInh phO', B Tài nguyen và Môi trirâng và cüa tinh.
Triên khai quail trit trin khai thrc hin D an tang cuO'ng xO' 1 vi phm v
quán l, sO' diing dAt dai giai don dn 2020 theo Quyt djnh s 1 675/QD-TTg cUa
ThO' tl.róTlg ChInh phO' và tp huân ni dung thanh tra näm 2016-2017 vài 150 tham dkr
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- SO' dã xây drng K hotch tuyên truyn, trong do có tip tiic tuyên truyn, ph
biên sâu rng Lut fMt dai närn 2013. Hinh thirc tuyen truyn thông qua các hi nghj,
các cu5c hQp giao ban và tuyên truyn trên trang thông tin din tü cüa Si, báo, dài
phát thanh truyn hInh, các chuyên myc trén dài phát thanh truyn hmnh. Tiêp tiic ma
hi nghj quail triêt, trin khai các Ngh 1nh, thông ti.x mâi cüa ChInh phü, Bô Tài
nguyen và Môi tnrO'ng và rnt s van bàn cüa UBND tinh. Phi hçp vri Báo San La,
Dai phát thanh truyn hInh tinh vit bài và dãng tin d tuyên truyn ph bin giáo di7ic
pháp 1ut v dt dai tó'i rnçi di tucxng si:r ding dt. T chirc hi nghj di thoai vai
doanh nghip trong linh virc Tài nguyen và Môi trirO'ng.

1.2. Dan/i giá tin/i hlnh thic /l&n
a) N/ifrng nit du'ic
- Vic ban hành van bàn QPPL: Theo thârn quyn du'gc giao, ca bàn các ni
dung theo phân cp dã duc SO' Tài nguyen và Môi truO'ng tharn muu trInh UBND
tinh So'n La ban hành dã dy dü, dáp 1rng dixqc yêu cu và dam bão diiing thm
quyn ban hành theo phân cp. Ni dung ban hành dã ca bàn phü hçp vâi các quy
dnh cüa Lut Dt dai, các van bàn hu'ó'ng dn thi hành và tInh hInh th?c t cUa dja
phuang. Các van bàn du'c phân cp ci th hOa dã dugc ban hành kjp thai, gii:i.p
tháo gâ kho khan vixó'ng rnc trong qua trInh t chüc thi hành Lut dt dai. Kjp
thai rà soát, saa di, b sung cho phü hç'p vai các quy djnh.
- Vic phát hành van bàn a da phuang: Theo phân cap, Sâ Tài nguyen và
Môi tru&ng dã tham mu'u trInh UBND tinh San La ban hành ca bàn day dü các van
bàn quy pharn pháp 1ut. Các van bàn co' bàn dã ban hành kjp thai, dy dü cac ni
dung, phü h9p vói quy djnh cüa Lut, các van bàn hixó'ng dn và diu kin thrC té
tai dja phuong, du9'c các Ca quan, dun v CO ChuC näng, nhim vii thi hành Luat
LMt dai tip nhtn và t chlC thrC hin. Qua trinh tip nhn và t Ch1rc thrC hin CO
bàn dã dáp irng duac yêu Câu cüa dja phu'ong, tuy nhiên, mt s ni dung dja
phuo'ng vn cn phài có van bàn ct th hóa han nhu'ng do không ducic phân cap
nên chua CO CO So' d ban hành quy djnh C1 th,
- ViC tp hun caC van bàn quy phm pháp 1ut dt dai: Vic trin khai tp
hun CáC van bàn quy pham pháp 1ut ca bàn dã duqC cáC cap, ngành Cüa tinh
quan tam và thijc hin. Vic t.p hun các van bàn quy phm pháp 1ut dã dam
bão dixçic thai gian, ni dung truyên tài tâi ngithi nghe, dôi tuqng truyn tài,
- Vic tuyen truyên, ph bin, giáo dyc pháp 1ut dt dai: D Lut dt dai và CáC
van bàn hu'ó'ng dn thi hành ducc thirc hin dy dü, dàng quy djnh, sa Tài nguyen và
Môi tnrang dã tIch circ phi hçp vói các co quan báo chi, dài phát thanh truyn hInh d
lam các phóng sir, vit báo, giao cho can b da chInh cp xã tang cuang tuyen truyên
vn dông nguOi sr dung dt thrc hin t& quy dnh v pháp luQtt dt dai. Thrc hin dông
b các giái pháp d khc phiic khO khän, vu'&ig rnc, han ch hin nay nhm tAng
cuO'ng phát hin và xir 1' düt dim các vi pham trong quàn 1r, sir diing dtt dai nhAm
chin chinh, tAng cu'O1g quàn 1 nhà nu'ac v dt dai; gOp phn nâng cao hiu hrc pháp
1ut dt dai, ngAn chn, han chê tInh trng vi pharn pháp 1ut dt dai fren dja bàn tinh,
5

Qua do, giip các cap, ngành ci3ng nhix các di ttxcmg scr ding dt nãng cao nhtn thirc v
quán 1', si:r ding Mt, giüp cho cong tác quãn 1r nhà nuOc ngày càng nn np.
b) Han ch
Qua trinh trin khai thirc hien, do cOn mt s ni dung cOn khó khàn, vuàng
mc nhii vic quy djnh din tIch tang them phãi cap Giây chüng nhn mài, không
quy djnh chuyên tiêp mt so ni dung dn den khó thirc hin theo quy djnh ti
Thông tLI s 33/2017/TT-BTNMT; Chixa CO quy djnh 1p ho sci däng k' biên dng
di vâi trirng hçp diu chuyên tài san gän lien vâi dat, trix&ng hqp các to chüc có
Co sâ san xut kinh doanh (nha xu&ng) hoc khai thác khoáng san can phãi có qu
dt lam nhà cho cOng nhân và mt s wang mtc chi tit dã dê xuât tai báo cáo
thi hành Lut Dt dai.... d nghj B sam có van ban hixàng dan.
2. V 1p, diu chinh, quãn 1 quy hoch, k hoich sfr diing dt
2.1. KIt qua thrc h&n
a) Kt qua 1p QH, KHSDD dn näm 2020 và k hoach sü diing dt 5 näm
k' du (2010 - 2015) cüa các cp theo quy djnh cña L4t Dt dai näm 2003;
- Di vâi cp tinh: Dã duqc Chinh phü xét duyt Quy hotch sir diing dt
dn näm 2020, k hoach st'r dng d.t k' du (2011-2015) tinh Scm La tai Nghj
quyt s 12/NQ-CP ngày 09/01/2013.
- D& vài cp huyn: Dã hoàn thành và phê duyt Quy hoach sir dung dt dn
näm 2020, k hoach si:r dçing dt 5 11am (2011-2015) cüa 11/12 huyn, thành ph6
(01 huyn Van H chwa 1p do m&i du'ctc thành 1p tách tit huyn Mc Cháu theo
Nghj quylt sd 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 cia ChInh phi).
- Di vOi c.p xã: Co 200/204 xä, phithng, thj t14tn thirc hin 1p Quy hoach
sir diving dt dn näm 2020, k hoach si'r diing dt 5 nàm (2011-2015) cp xã (04
dan vj cá'p xâ khong thzrc hin gm: Thj trin Song Ma, Thj trin Mç5c Châu và Thj
trin Thucm Cháu do da có quy hogch chi tIt xáy dyng dO thj dwcic duyt, xä Chà
Lang, huyên Mç5c Châu do chwa xác djnh rö ranh giói hành chInh). KAt qua hoàn
thành phê duyt dtxçc 192/200 xã trin khai 1p quy hoach, k hoach sir drng dt
(C'ôn 08: xà Mu'&ng
IT It Ong thucmc huyn Mu'dng La; xâ Na Nghju huyn
Song Ma; xä Mu'àng Bon, ching Mung, (26 Nôi, Hat Lot và IT Hat Lot thucmc
huyn Mai Son khóng phê duyt do khOng hoàn thin trinh phê duyt tnthc ngày
01/7/2 014 theo quy djnh cia Lucmt DO't dai näm 2013). Trong do, s xã thuc
UBND tinh phê duyt ia 19 xã, UBND huyn phe duyt là 173 xã.
b) Kt qua ltp danh miic dir an cong trInh dã thirc hin trong näm 2016 và
1p k hoach sü diing dt näm 2017 theo quy djnh cüa Lut Dt dai nàm 2013;
tInh hInh 1p diu chinh quy hoch sü diving dt dn nãm 2020;
- L(Ip danh myc dy' an cong trInh: Trong 6 tháng du 11am 2018, Sâ chixa
tham mini cho UBND tinh trmnh HDND tinh thông qua danh m1ic dir an thu hôi
dt theo quy djnh cüa Lut Dt dai näm 2013
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- Llp 1(1 hoçich sü' dyng dt nàm 2018: Co 12/12 huyn, thành pM dã t chUt
lip, trmnh phé duyt k hoach sir ding d.t nàm 2018 và cong b, cong khai theo quy djnh.
- LcIp KI hoich sü' dyng dtt näm 2019: Co 12/12 huyn, thành pM dã t
chi'rc lap, hin Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ig dang t chirc thrn djnh.
- Ditu chinh quy hoych sü' dyng dtt dn nám 2020:
+ Ctp tinh: Dà dirçc ChInh phü phê duyt ti Ng quy& s 64/NQ-CP ngày
17/5/2018 ye diu chinh quy hoach sü ditng dat den nàm 2020 và kê hoach si'r d%ing
dat k cuoi (2016-2020) tinh Son La. Si Tài nguyen và Môi tnl&ng dã thrc hin cong
bô cong khai theo quy djnh.
+ C.p huyn: Co 12/12 huyn, thành pM trin khai Diu chinh quy ho.ch si'r
ditng dat den näm 2020, 1p kê hoch sü diing dat 11am 2017 cap huyn. Hin nay
các huyn, thành phô dang hoàn thin de trInh thâm dnh.
c) K& qua thirc hin các ni dung quail 1r quy hoach sci d%ing dt; rà soát,
diêu chinh, hüy ho các dr an, cong trInh dã qua 3 11am nhung chua thrchin a
dja phuong; vic cong khai QH, KHSDD a các cap; kêt qua vic cam mOe ranh
giYi QHSDD trông lüa, dat rtrng dc dtng, n1ng phOng he...
- HDND tinh dã ban hành Nghj quyt s 781NQ-HDND ngày 04/4/2018
thông qua danh miic hüy hO thu hOi dat và chuyen miic dIch sCr diing dat dê thirc
hin các cOng trInh, dir an ti các Nghj quyêt cüa HDND tinh, theo do có 290 cOng
trIrih, dir an qua 3 nàm chua thirc hin cia d'trçic hüy bO.
- Cong b, cong khai quy hoach, KHSD dt
Theo quy djnh cüa Luat Dt dai nàm 2003: Di vai cp tinh, sau khi ducic ChInh
phü phê duyt tai Nghj quyêt sO 12/NQ-CP ngày 09/01/2013 ye quy hoach si:r ding dat
den närn 2020, kê hoach sü ding dat 5 näm (2011 - 2015) tinh Sn La. S Tài nguyen
và MOi tnrng dã ban hành COng van so 75/STNMT-DD ngày 28/01/20 13 cüaSâ Tài
nguyen và MOi trixang ye vic cong bô cong khai quy hoach sCr dung dat den nàm
2020, ké hoch sCr ding dat 5 näm (2011 - 2015) tirih San La gCri các Sa ban ngành cüa
UBND tinh và các huyn, thành phô,... và cong bô cong khai các tài lieu theo quy djnh
nhu: Thông báo trên EDái truyên hinh San La; Báo San La và cOng ho tai Ca quan Sâ
Tâi nguyen và MOi tnr?rng; DOi vói cap huyn và cap xã dã dirge phê duyt, Sâ Tài
nguyen yà MOi trithng dã ban hành Cong van so 898/STNMT-f)D ngày 09/10/2013 ye
vic day nhanh tiên d lap, thâm djnh quy hoach scr ding dat den 11am 2020, ke hoach
sci ding dat 5 näm (2011-2015) cap huyn, cap xã, trong do hixâng dan, don dOc các
huyn, thânh phô, các xã, phuang, thj trân to chcrc cong bO, cong khai theo quy dinh.
Theo Lut FMt dai nàm 2013, vic thirc hin cong M cOng khai quy hoach, k
hoach si:r dtng dat dirge quy djnh tai Diêu 48 Lutt Dat dai näm 2013; Diêu 6 Thông
tu sO 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bô Tài nguyen vã MOi trirang quy
djnh chi tiêt vic l.p, diêu chinh quy hoach, k hoach sCi diing dt.
- Ctp tinh: sa Tai nguyen và MOi trtthng da cO Thông báo s6 368/TBSTNMT ngày 31/5/2018 Thông báo Cong bO cong khai dieu chinh Quy hoach sCr
diing dat den nam 2020 vã kê hoch sCi dicing dat k' cuOi (2016-2020) tinh San La.
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- Cp huyn: Sâ Tài nguyen và Môi trtthng dã ban hành Cong van s
522/STNMT-CCQLDD ngày 13/3/20 18 ye vic don doe cong bO cong khai kê
hoach sü diing dat 11am 2018 cap huyn, den nay 12/12 huyn, thành phô dã hoàn
thành cOng hO, cOng khai quy hoach, s diing dat cap huyn.
2.2. Ddnh gid tlnh hmnh thrc hin
a) Nhing mt dwçrc. COng tác 1p, thm dnh và xét duyt quy hoach s1r
diing dt dn nam 2020, k hoach si'r ditng dt 5 näm các cp trên da bàn tinh
Scm La co bàn theo dung quy trInh h'Lthng dn cUa B Tài nguyen Môi trung,
Tng Ciic quail 1 dt dai - B Tài nguyen và MOi trtthng. Chi tiêu quy hoach sü
ding dt cp drni phü hçip vi quy hoach sir diving dt cp trên và phü hçp vii
djnh huàng phát trin kinh t xã hi cüa dja phirnng. Quy hoch, k hoach sCi
dting dt cp tinh, cp huyn duçic phê duyt là co sâ pháp l ci'r d tin hành
thçrc hin cac nhim vi quàn l nhà nuâc v dt dai phü hçp vâi dc dim cUa
tCrng khu vic, dáp Crng nhu cu dt dai ti ira nht cho chin hrçic cOng nghip
hóa, hin dai hóa cüa tinh.
b) Mót sd tn tgi. Cong tác cp nht, theo dôi, chinh l bik dng dt dai con
có nhtrng han chê nhât djnh, chira kjp thai; Trong thCii gian thrc hin quy hoach
duçic duyt, cOn phát sinh them dir an không có trong nhu câu sCi dçing dat khi xây
dirng phtxcng an quy hoach dã lam ành huCing den chi tiêu thirc hin quy hoach;
Vic quy djnh danh miic dci an can thu hôi dat theo quy djnh tai khoán 3 Diêu 62
Lutt dat dai phài dông thOi vth quyêt djnh muc von ngân sách Nhà nithc cap cho
vic bôi thuCing giãi phóng mt bang cOn vtthng mac do yic xác djnh von ngân
sách; Tác dng cüa kinh tê thj trning trong thCii gian qua dã gay ra nhftng khó khãn
cho vic dâu ttx phát trien kinh tê, xã hi cCia dja phuong lam ành hu&ng den tien d
dâu tx xay dirng co s ha tang yà phát triên các ngành khác... lam ânh huCing den
yic thrc hin chuyen mic dIch sü ding dat cüng nhu hiu qua sCi diing dat.
2.2.3. Nguyen nhán: Qua trInh trin khai cOng tác 1p quy hoach, k hoach
sü diing dat các cap trên dja bàn tinh Son La cham, do quy trInh, trInh trltp quy
hoach cap trên trirc tiêp phái xác djnh các chi tieu sCi ditng dat can phân hO dê lam
co Sâ cho cap duOi 1p quy hoach, kê hoach sCi ding dat. Các van bàn quy djnh
chixa cii the (Luat TO chuc chinh quyên dja phuong và Luat Dat dai) dan den qua
trinh 1p kê hoach sü dçing dat hang näm cap huyn cOn wang mac.
COng tác dOn d6c, kim tra, giám sat vic thirc hin 1p quy hoach, k
hoach sCr diing dat cüa các cap chira duc quyêt lit, do dja bàn thrc hin lan, di
lai khó khän, thieu ye nhân 1irc d to chuc thành 1p Doàn kiem tra.
3. Vic giao dat, cho thuê dt, chuyn miic dIch sfr diing dat
3.1. KIt qua thrc hin
- Dn thCii dim báo cáo, dã thçrc hin giao dt, cho thue dt, chuyn miic dIch
cho các tO chuc, h gia dInh nhu sau:
* Di vâi to chuc
+ Giao d.t: TMg s 07 t chüc vói din tich là 2,23 ha
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+ Thuê dat: Tng s 39 t chirc vi diên tich 642,7 ha (trong do du giá quyên
thuê cho 01 t chirc vâi din tich 0,56 ha)
* Dôi vói h gia dInh
- Giao dt:
+ Giao dt không thông qua du giá Mi vói dt nông nghip: 385 h vi din
tIch 7,75 ha
+ Giao dAt thông qua dAu giá Mi vOi dAt phi nông nghip vâi din tjch (T
chirc: 0,56 ha; ho gia dInh, cá nhân 7,7 ha);
- V chuyn miic dIch: Co 820 h gia dInh, cá nhân chuyn tr dAt nông sang
dAt phi nông nghip vo'i din tich 11,87 ha.

3.2. Dánh giá tInh hlnh thy'c hin
a) Mat diroc
- V Co. bàn, vic giao dAt, cho thuê dAt, cho phép chuyn miic dIch sir ding
dAt dä duqc thc hin theo dung quy djnh cüa Lut Dtt dai närn 2013 và các van
bàn huóng dAn thi hành. Qua trInh thrc hin tr 01/7/2014 dn nay, hu hM CáC to
ChÜC dime nhà iiuOc giao dAt, cho thuê dAt không thông qua hInh thüc dAu giá
quyn 5ir diing dAt do dja phuung không b trI duqc ngun kinh phi d to chOc giãi
phóng rnt bang sçtch.
- Vic chuyn sang thuê dAt trã tin thuê dAt hang näm Mi vri the to chCrc
kinh t, don vj sr nghip dã thrcc Nhà nrO'c giao không thu tin 51r diing dAt dã
dUçYC UBND tinh quan tarn Va tO chirc thirc hin, tuy nhiên, qua trinh triên khai
thirc hin n-iit so tO chirc cOn chum, dc bit mt so tO chc hin dang hoàn thin
các thu tc c phn hóa.
- Vic thirc hin thu tiic giao dAt, cho thuê dAt, dAu giá quyn sü' diing dAt,
viêc tInh, thu nghia vu tài chjnh và vic däng k cap GCN sau giao dAt, cho thuê
dAt, chuyn rniic dIch sr diing dAt dã du?C to chüc thirc hin theo dung quy djnh.
Sau khi Co Quyt dnh giao dAt, cho thuê dAt dã thrc hin luân chuyên thông tin
dja chinh sang co quan thu d xác djnh nghia vi tài chInh theo quy djnh.
b) Han ch
- Thu tic h so cp Giy chrng nhn cho các trtrông hçip dâu giá quyn sü
ding dAt chua duçic quy dnh.
- Chua cO quy djnh Mi vi các t chuc không phi hçip 1p h so dAt dai gay
khó khän trong qua trInh thçrc hin, dc bit là các t chuc khai thác khoáng san.
- Mt s t chuc chrn pMi hcp 1p h so' d hoàn thin cac thu tiic chuyn
sang hlnh thuc cho thuê dAt trà tin thuê dAt hang näm.
- Qua trInh xác rninh ngun géc sir dçing dAt, thai dirn sr diing dAt phiic vit
cho vic dAp Gity chung nhn quyn sü ding dAt cOn gp nhiu kho khän.
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4. Vic bi thirô'ng, h try, tái djnh cir khi thu hii dt
4.1. KIt qud thrc hin
các quy djnh ciia Lut Nghj djnh, dng thii dam bão tInh
phü hçip, dng nht thrc hin trong các van bàn quy dnh, Sà dà rà soát, trmnh
UBND tinh sira di, b sung høtc thay thá các quyêt djnh ye bôi thithng, h trçi
và tái djnh Cu.
-

c11 th

va

boa

- V vic tham mini chInh sách bi thuing, h tr và tái dinh Cu: Trong 6
tháng du näm 2017 Si Tài nguyen và Môi trithng trinh UBNID tinh ban hành
van bàn chi dao v Ca ch chInh sách bè,i thithng, h trV và tái dmh cu khi Nhà
nithc thu hi dtt, dan giá bi thung theo quy dnh.
4.2. Dánh giá tIn/i I,I,il, t/z,'c /i&n
a) Nhfing mat dat dup'c
Trên ca si Lut D.t dai näm 2013, Chinh phü dã ban hành Nghj djnh s
47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 quy djnh ye bôi thung, h trçi và tái dinh cu khi
Nhà nuàc thu hôi dat, Bô Tài nguyen và Môi tru&ng dã ban hành Thông tu'
37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy djnh chi tiêt ye bôi thithng, h6 trcl tai
djnh cu khi Nhà nuOc thu hôi dat. Các van bàn nay dã giài quyêt mt ton tai ye
cong tác bi thumg, giài phóng mt bang, nhât các khoán h trq cho nguâi b thu
hôi dat trixc day. Dc bit ye chinh sách h trq dôi vth nguô'i b thu hôi dat, dã có
chInh sách h trçY thoà dáng khi Nhà rnthc thu hôi dat, lam giãm dáng kê vic thäc
mc, khiêu nai cüa ngithi dan ye chinh sách h tro on djnh däi song và chuyên dôi
nghê nghip, tao vic lam. ChInh sách bôi thuông, h trq và tái djnh cu mâi dã
quan tam han den quyên igi cüa ngtthi có dat bj thu hôi, ca bàn phü hçip vâi tInh
hInh thirc té cUa các dja phuang.

so

va

so

b) Tn tai, han ch
- V bi thithng, h try vâi tru?ng hcip dt và tài san gtn 1in vâi d.t n&m
ngoài CQC giài phóng mt bang hin nay chua quy djnh.
- V h tra n djnh di sang: Diu 19 Nghj djnh s6 47/2015/ND-CP ngày
15/5/2015 quy djnh thu hôi dat ti'r 30% din tIch dat san xuât nông nghip tth len
mOi dixçic h trg on djnh däi song. Nhu vây các tnrô'ng hcp thu hi dt duâi 30%
së không duxyc hO tn on djnh dài sOng. Hin nay nhiêu h yêu câu khi Nhà nuOc
thu hôi dat dithi 30% cüng ducic ho trg on djnh dô'i sOng.
. ,..

A

.

,

5. Viçc do dic, dang ky dat dai, 1p va quan ly, chinh ly hoA so' da chinh,
cp Giây chfrng nhn quyn
diing dat, quyên s& hfru nhà & và tài san
khác gãn lien
dt (GCN) và xây dirng co s& dfr
dja chInh
A

9

9

sfr

vol

lieu

5.1. KIt qua thrc hin
a) Kt qua do dac dja chInh tr tru'âc dn nay và kt qua thirc hin tr 0 1/7/2014
den nay: dan vj cap xã, din tIch, thCra dà du?c do dac 1p bàn d dja chInh
theo trng h toa d và trng t' 1; dan vj cap xã yà din tIch, s thi'ra dà dixçic do
dac chinh 1' bàn do dja chInh; sO thüa dat, din tIch dugc trIch do dja chinh;
so

so

so
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- Kt qua do dtc da chInh tir tru'ó'c den nay
+ Kt qua do dc dja chInh tü truâc dn nay (dan ngày 30/6/2018)
Tng s xa dã dixçc do dac dla chinh là: 87/204 xã vi din tIch dt dã do
dac lap bàn do dia chInh là: 200.261,2 hall.412.349,9 ha, bang 14,2% ('tong din
tEch ty' nhiên cz,a toàn tinh So'n La). Trong do: Do dac 1p bàn do dja chinh theo
he toa do HN72 là: 30/204 xã vó'i din tIch dã do dtc là: 51.982,7 ha, do dtc 1p
bàn do dja chInh theo h t9a d VN2000 là 57/204 xã vi din tIch dã do dac là:
91.607,1 ha, do dtc 1p bàn do dja chInh Di,r an di dan TDC thus' din San La và
Dir an trông cay cao su là: 56.67 1,4 ha. Tong so thira dat dä do dac 1p bàn do dja
chInh: 884.946 thüa.
+ Kt qua do dtc dja chInh thirc hin tCr ngày 01/7/2014 dn nay.
Tang s6 xã dã drn7c do dac dja chinh là 19/204 xã vci din tIch dt dã do dac
1p bàn do dja chInh: 30.208,5 ha/66.319,7 ha, bang 45,5% ('tong din tIch ty'
nhiên cia 19 xâphwO'ng thj trân thuç5c khu do). Do d4c 1p bàn do dja chInh theo
h toa dO VN2000; Tong so thira dat do dc ltp bàn do dja chInh: 236.863 thira.
b) K& qua däng ki, cp GCN tir ngày 01/01/2018 dn ngày 15/11/2018:
* Dôi vol td chi'c:
- V giao dt:
+ Giao dt không thông qua du giá di vOi dtt nông nghip có 01 to chirc
vOi din tIch 15.593 ha;
+ Giao d.t thông qua du giá di vOi dt phi nông nghip có 03 t chüc vói
din tIch 1,25 ha;
+ Giao dt không thông qua hInh thüc du giá di vi dt phi nông nghip
là 06 t chüc vOi din tich 5967,92 ha;
- V cho thuê dt
+ cho thuê dt không thông qua du giá di vâi dt nông nghip có 08 t
ch(rc vri din tIch 873,93 ha;
+ Cho thuê dt không thông qua du giá di vi dt phi nông nghip Co 39
t chüc vOi din tIch 68,77 ha;
- Vê cp Giy ch'i.'rng nhn: 08 t chi'rc vi din tIch 44,4 ha;
- V däng k bin dng: 19 t chirc vâi din tIch 242,19 ha;
- Gia han s'r diing dat: 22 t chirc vâi din tIch 13,38 ha.
* Di vOi h5 gia dInh, cá nhán:
- V giao dt:
+ Giao dt không thông qua du giá di vfii dt nOng nghip có 01 hO gia
dInh, cá nhân vi din tich 0,29 ha;
+ Giao dt thông qua du giá di vó'i dt phi nông nghip cO 298 hO gia
dInh, cá nhân vâi din tIch 6,37 ha;
+ Giao dt không thông qua hinh thüc du giá di vâi dt phi nông nghip
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là 86 h gia dInh, Ca nhân vói din tIch 1,09 ha;
- V chuyn mic dIch: Co 820 h gia dInh, cá nhân chuyn tr dt nông
sang d.t phi nông nghip vâi din tich 11,87 ha.
c) Kt qua xây dçrng ca sâ dii lieu dja chinh tr trithc dn nay và kt qua thc
hin tir 01/7/20 14 den nay:
S Tài nguyen và Môi triing dang trin khai xây dirng ca sO' dü lieu quàn
l diât dai tti huyn diem MixO'ng La theo Thiêt kê k thu.t - Du toán khu do 10
xä và xây dirng ca sO' dü lieu quán 1 dat dai 16 xã, thj trân, huyn Mithng La,
duçic UBND tinh San La phê duyt tti Quyêt djnh so 398/QD-UBND ngày
05/3/2012, K hoach so 130/KH-STNMT ngày 15/4/2014 cüa SO' Tài nguyen và
Môi trii&ng v xay dimg ca sO' dü 1iu quail 1 dat dai 16 xã, thj trân huyn Mrn'ng
La và t chüc mO' Hi nghj triên khai kê hotch xây dirng ca sO' dii lieu quàn l dat
dai tai huyn MtxO'ng La. TInh den tháng 30/11/2018 dan v ti.r van dã hoàn thành
cong tác thu thp tài lieu bàn do so, chuân hOa file so bàn do cüa 16/16 xã, thj trân,
dà chuân hóa 1.862 file bàn do dja chinh. Dã thçrc hin quét tài lieu (ban do, Giáy
cht'mg nhn và hO sa cap Giây chthig nhn,)12/16 xA, thj trân, dã quét duc
227.111 thüa dat, dã nhp dü lieu vào phân mém ca sO' d& lieu dja chInh cüa
185.835 thüa d.t thuc 13/16 xã, thj trn), dã hoàn thành ca bàn cong tác xây d'çrng
ca sO' di lieu dja chInh cüa 10 xã. Dã dâu tLr trang thiêt bj may chü cap tinh dt tai
Trung tam Cong ngh thông tin tài nguyen và rnOi trtxO'ng; may chü và trang thiêt
bi van phOng Chi nhánh Van phOng däng k dat dai huyn Mtthng La, may tram
tai 16 xa, thj trân huyn Mithng La; Thuê bao dixO'ng truyên Metronet ni hat kêt
nôi giüa huyn M'ixO'ng La vO'i cap tinh. Dà to chirc lap dlao tao, tp huân nghip vt
cho da chInh cap xã, can b phOng Tài nguyen và Môi tnrO'ng và Chi nhanh Van
phOng däng k' huyên MLiOng La (to ch&c 4 ngày tgi huyn Mu'O'ng La); dang xây
dmg quy chê phôi hçp quán l3 vn hành ca sO' dft lieu dã dtxçic xây dirng.
5.2. Dánh giá tInh hInh thrc hin
- Vic du tr ngân sách cho do dac 1p bàn d dja chInh, däng kr d.t dai là
quan trçng và can thiêt, chinli vi 4y, trong thai gian qua, UBND tinh dã bô tn
nguôn kinh phi die thrc hin dir an (dam báo dz nguOn dOi thig 30% theo quy djn/i,).
- Vic thirc hin các quy djnh mO'i v däng k dt dai: Dã duvc quan tam
triên khai thirc hin, tuy nhiên, mt so nat cOn han chê, chua thrc hin thu&ng
xuyên và kjp thO'i. Mt b phn không nhO dã và dang sCi diing dat, dã nhn
chuyën nhirçmg nhung chua quan tam thirc hin däng k, chua chü dng kê khai
däng k vâi ca quan nhà nithc.
- Tinh San La dã të chCrc trin khai thirc hin vic c.p Gi.y chCmg nhn cho
cac to chixc, hO gia dinh ca nhân tren dia ban, trong do däc biêt ti-u trong va tap
trung day manh tiên d cap Giây chng nh.n lan dâu cho các to chCrc, h gia
dInh, Ca nhân, theo do, den nay, toàn tinh dã hoàn thành bInh quân các loai dtt
dat 93% din tIch can cap Giây chüng nhn.
Các tnrO'ng hç'p dtiçc c.p Giy chCmg nh.n có hoc khng CO giy tO' dâ
duçxc các cap thâm quyên xem xét, áp diing thirc hin theo quy djnh pháp lut v
dat dai. Vic xác dnh din tIch dt a trong trithng hcTp cO vi.rO'n ao tren da bàn
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tinh hin con nhiu vtxàng mAc do tniOc day ranh giOi thca dAt không rO rang, vj
trI thüa dAt a có sr thay dôi so vâi hin trng, các hO dã chia tách thira dê cho con
hoc chuyn nhuçing nhung chua lam thu tiic...
- Trén da bàn tinh chua có truang hcip dàng k nhung không lam thu tiic cAp
Uiy chtrng nhn. Qua trInh thijc hin dã thijc hin long ghép các thCi ttic däng k
di vài tniang hçip thirc hin nhiu loai hInh bin dng (Xóa däng k th chAp —
thirc hin Dàng k th chAp; Chuyn nhixçng dng th&i xin chuyn miic dIch sü
dicing dAt ...). V thành phn h sc phãi np dã dam báo dung quy djnh hin hành.
TnrO'ng hcip nhn chuyn thuqng dAt nông nghip d thtrc hin dr an phi nông
nghip dirge thirc hin theo dung quy djnh tai khoàn 3 Diu 16 Ngh4 djnh s
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành mOt so
diu cUa Lust DAt dai tnrâc khi hoàn thin các thu tçic xin thuê dAt. Thai gian thirc
hiên các thu tue hành chInh tai dja phucmg cci bàn dam bão dung quy djnh. Hu ht
cãc thu tiic throc quy djnh thOi gian giài quyt ngAn hon so viii quy djnh tai khoàn
40 Diu 2 Nghj djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 eUa Chinh phü sua di, b
sung mOt s Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành mOt s diu cüa Li4t DAt dai.
- Cong tác dang kr bin dng hu ht mài ehi duçc thirc hin trên giAy
chimg nhn và trên s dja chInh con iai ph.n chinh 1 trên bàn d dja chInh và
trên so d giao dAt ('do'i vó'i nhü'ng noi chwa do dja chInh,) là chixa thçrc hin thrgc
do htu ht các xã trên dia bàn chua có bàn d dja chInh, h sc dja chInh chua
dng hO, chua có co sâ dt lieu dja chInh, môt s xã dã do dac dja chInh tir näm
1993 thl bàn d qua cii nat, chiia dirge ctp nht thu&ng xuyên nén không phu hcTp
vâi hin trang sü diing dAt.
A ,. ,

.

.,

6. Ye tai chinh dat dai va gia dat
6.1. ICEE qua thrc h&n
- Vic xây dirng và ban hành bang giá dAt: Thirc hin Luât DAt dai nãm
2013, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 3600/QD-UBND ngay 30/12/2014 quy
djnh giá các loai dAt trên dja bàn tinh Son La áp diing tà ngay 01/01/2015 dn ngày
30/12/20 19; trong qua trinh thirc hin, UBND tinh dã ban hành Quyt djnh s
19/2017/QD-UBND ngày 03/7/20 17 cüa UBND tinh.
- Vic b sung bang giá dAt: Hin nay, dang hoàn thin theo kin cüa
Thithng trirc HDND tinh d trInh UBND tinh phê duyt
- Vic ban hành h s dik chinh giá hang 11am: UBND tinh dã ban hành
quy& djnh h s diu chinh giá dAt hang 11am theo quy djnh.
- Vic thirc hin các quy djnh v phát trin qu dAt và vic b6 tn ngun vn
cho Qu5i phát trin dAt: Dã thçrc theo dung quy djnh, tiir näm 2014 dn nay, tinh
Son La dã b tn ngun vn cho Qu phát trin dAt theo dung quy dnh. Tong s6
v6n dà dirge b hI là 117 t' d6ng. Hin tai qu5 dã thrc hin cho các t ch(rc thijc
hin bi thuOng giãi phóng mt b&ng vay theo dung quy dinh.
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Dn tháng 11/2018, toàn tinh thu dtxçic 728,228 triu dng, trong do Tin s1r
ding dat: 634,055 triu dng, tin thuê ctt 64,64 triu dng, thu sir diing dt phi
nông nghip 719 triu dng, thu thu nhp chuyn nhuçmg tr chuyn quyn s1r ding
dt 18,737 triu dng, 1 phi dja chInh: 27 triu; l phi tnxcc ba 10,051 triu dng.
V d.0 giá quyn sir diing dt: UBND tinh dã Quyt djnh ban hành k hoach
khai thác qu dt d tao ngu6n thu tir dtt (tir nàm 2017 dn nay). Sau khi cO Quyt
djnh, vic du giá quyn sir diing dt dixçic các cp, ngành quan tam và ngun thu tcr
dAt tang l rö ret. Trong näm 2018, các huyn, thành pM thijc hin dAu giá quyn sir
diing dAt diicic khoãng trên 500 ti dng.
6.2. Dánh gid tInh hlnh thrc h&n
a) Nhüng mt dat duc
Trên c sâ Lut DAt dai nàm 2013, Chinh phü dã ban hành Nghj djnh s
44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 quy dnh v giá dAt, B Tài nguyen và Môi tnxng
dã ban hành Thông tu' s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy djnh chi ti& v
phixo'ng pháp djnh giá dAt. Các van bàn nay dã giài quyt mt s tn tai v giá dAt
bM thng khi Nha nithc thu Mi dAt, nhAt là vic quy djnh các tnxO'ng hçip xác djiih
giá dAt cii th, giá dAt ci th dã c bàn giài quyt duqc vAn d Mi thithng giá dAt sat
vOi giá thj trtnmg lam giàm dáng k vic thAc mAc, khiêu nai cüa ngtii dan.
b) Tn tai, han ch
Vic xác djnh giá dAt ci,i th d dAu giá sat vâi giá thj tnthng thI không CO
ngtthi tham gia dAu. giá; mt s huyn phãi xây dirng lai giá cii th d dAu giá
nhtmg It ng'ithi tham gia dAu giá. Mt s khu vçrc không cO ngithi tham gia dAu
giá, dn dn nguM thu tir ngân sách han ch.
-.

F

F

P.

7. Thanh Ira, kiem tra, giam sat, theo doi, danh gia viçc chap hanh qay dnh
cüa pháp 1ut v dat dai và xtr 1 vi phtm pháp lu@ v dAt dai; giái quyt tranh
chAp v dat dai; giái quy& khiu ni, t6 cáo trong quãn 1 và sfr thing dAt dai

7.1. KIt qua thy'c h4n
a. Kt qua thanh tra:
- Tng s cuc thanh tra: 04 cuc thanh tra ('trong do so' cu5c thtc hin
theo ké hogch: 04 cuóc, sO cu5c thy'c hin dç5t xuât. 0 cu5c,) dôi vài 19 dan vj.
- Tin d thanh tra, kim tra dn thai dim báo cáo: 02 cuc dã ban hành
kêt 1utn thanh tra; 02 cuc dang dir thào báo cáo, kêt 14n thanh tra.
- Ni dung thanh tra: (1) Thanh tra vic chAp hanh pháp 1ut khoáng san, dAt
dai, bão v môi tru'ing dôi vi 03 dcm vj dtzçic cap giây phép khai thác khoáng san;
(2) Thanh tra vic quail
diing dat tai Khu cong nghip Mai San; (3) Thanh tra
vic chap hành pháp li$t ye tài nguyen nithc, dat dai, bão v môi tnthng di vi 03
dan vi trén dja bàn tinh San La; (4) Thanh tra vic chap hành pháp lu.t ye báo v
lr,
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môi tnthng, khoáng san, dt dai, tài nguyen nuc, khI tt.rccng thày van di vài 04 dan
vi trên dja bàn tinh San La.
- S6 t chüc duc thanh tia: 19 t6 chirc.
- S ltrcmg di tucYng có vi pham và mirc d vi pham theo trng loai hành
vi, hixàng xir 1' vi pham dã kiên nghj:
+ Di vâi di tuçing là các ca quan quàn l) nhà nuâc: 0
+ Di vói di tuccng là ngi.thi si'r ding dAt: 12 t chüc vói hành vi vi phm trong do:
09 dan vi chira dâu tu xây dirng hoàn chinh kêt câu h tang trong khu cong
nghip, chua thirc hin vic däng k dat dai, chua thçrc hin bin pháp k qu,
chLxa lap hoàn thiên ho sci thuê dat; 02 dan vj chua duçic UBND tinh cho thuê dat;
01 dan vj chua thrc hin nghia vt tài chinh ye dat dai.
Dã yêu câu các don vi:
+ Thi.rc hiên dtu tu xay dirng hoàn chinh các cong trInh kt cAu ha tang
trong và ngoài khu cong nghip theo Quyêt dnh so 1522/QD-UBND ngày
25/6/2018 cüa UBND tinh San La
+ Thirc hin dAy dü nghia vçi tài chInh
+ Thuc hin 1p h so däng k dAt dai, chuyn mic dich sir diing dAt, thuê
dat theo dung quy djnh cüa pháp lutt
b. K& qua kim tra
T6ng s cuc kim tra: 08 cuc kim tra di vOi 41 dan vj
Ni dung kim tra: Kim tra vic chAp hành pháp 1ut v dAt dai di vOi
các tO chrc, doanh nghip trên dja bàn tinh.
- Tin do kim tra dnthOi dim báo cáo: Dã hoàn thành 04 cuc kim tra
dôi vOi 24 don vj; 04 cuc kiêm tra dã kêt thüc triên khai trrc tiêp tai dan vj, hin
dang dir thão báo cáo kêt 14n kiêm tra.
- S luçing di tixcng có vi pham và mrc d vi phm theo trng 1oi hành vi:
+ Di vOi déi t'i1ng là các ca quan quail l nba rnthc: 0
+ Di vOi di tuçmg là nguOi sir dirng dAt: 01 t chirc vOi hânh vi vi phm:
sr diing dat không dung mtc dich vOi din tich 2000 m2; 02 to chcrc sir ditng cOn
dê dat lang phi vOi din tIch 1278 m2; 06 dan vj chtra thirc hin däng k bin
dng dat dai theo quy djnh tai khoàn 1 Diêu 95 Luât dat dai näm 2013; 05 dan vj
trong vic sir diving dat con lang phi.
c. Kt qua kim tra tInh hInh th%rc hin kt 1un thanh tra, kim tra 0 cac cAp
cüa dja phuong: SO dã ban hành 54 Cong van yêu cau 54 dôi tixng thanh tra, kiêm
tra chua thrc hin dirt diem ket lun thanh tra, kiêm tra báo cáo kêt qua thrc hin
kêt h4n thanh tra, kiêm tra.
d. K& qua cOng khai các truOng hcip vi phm pháp 1ut dAt dai két qua
thanh tra, kiêm tra, xü l' vi pham pháp lut ye dat dai: 0
e. Kt qua giài quyt tranh chAp dAt dai: 0 vit vic.
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f. Kt qua giái quyt khiu nai, t cáo dt dai:
06 vt vic khiu nai, 0 vi vic t cáo thuc thm quyn cüa UBND tinh
giao Sâ tham mint giái quyêt. Kêt qua giái quyêt khiêu nai:
- Dã giãi quyt xong: 01/06 vu vic:
(1) Don khiu nai 1n d.0 ci:ta bà Hoàng Thj Bjnh và ông Ca Van Xiêng,
Thj trAn Th4n Châu, Th4n Châu (ngày 15/8/2018 UBND tinh dã có Quyêt djn/i
so 1990/QD-UBND Vé vic giái quyêt do'n khiêu ngi cia ha Hoàng Thj BInh và
Ong Ca Van Xiêng lrl tgi tiêu khu 1, thj trán Thuan Gháu, huyn Thuan Ghâu
tinh So'n La (lan dâu)).
- Dang giái quy&: 05/06 vt vic:
(1) Don khiu nai cüa ông Là Van Xirang, triiâng bàn Na Bó và 22 cong
dan cix trü tti bàn Na Bó, Na Duoi, tiêu khu 7, tiêu khu 8, xã Na Bó, huyn Mai
Son (Dä xác minh nç3i dung do'n theo Quyet djnh sO 250/QD-STNMT ngày
02/11/2016 hin dang c4 tháo báo cáo kêt qua xác minh);
(2) & (3) Don khiu ni cüa ông Nguyn Van Quân, trü tai sé, nhà 162, tiu
khu 1, thi trân Th4n Châu, huyn Thun Châu; Don khiêu nai cüa ha Cao Thj
Xuyên, tri1 tai to 9, phithng Quyêt Thäng, thành phô Son La (Sà dang xin j kiên
tham gia cza Thanh ira Bô Tài nguyen và MOi iru&ng dôi vái c4 tháo báo cáo kêt
qua xác minh theo Cong van sO 2334/STNMT-TTr ngày 23/11/2017);
(4) Don khiu nai cüa bà Nguyn Thj Duyên tnt tti t 04, phtrng To Hiu,
thành phô (Thrc hin Quyêt djnhsO 2402/QD-UBND ngày 02/10/2018 Vé vic giao
nhim vy xác minh ni dung khiêu ngi cia ha Nguyen Thj Duyên. Giám dOc So Tài
nguyen và MOi tru'ông dd Quyêt djnh thành 1p Doàn xác minh n5i dung khiéu ngi
cüa ha Nguyen Thj Duyên theo Quyêt djnh sO 220/QD-STNMTngày 12/10/2018),
(5) Don khiu nai cüa Ong Là Van Quê- trá tti ban Co Nài, xã CO NOi,
huyn Mai Son, tinh San La (Thc hin Quyêt djnh sO 2493/QD-UBND ngày
12/10/2018 Vê vic giao nhim vy xác minh n5i dung khiêu ngi (lan 2) cia Ong
Lô Van Quê, dja chi. Ban ô Nôi, xd CO NOi, huyn Mal SoOn. Hin dang dy' tháo
Quyêt djnh xác minh n5i dung khiêu nqi).
g. Kt qua xây d1mg, duy tn h tMng theo dOi, dánh giá tInh hInh quán 1, sCi
dung dat dai theo quy djnh tai Diêu 200 cüa Li4t Dat dai näm 2013: Chixa có can cCr
thirc hin do chixa có huàng dan.
h. Kt qua tip nhn vá xCr 1r thông tin phán ánh cüa các t chirc, Ca nhãn
ye các tnrCing hçp vi phm pháp 14t dat dai a dja phixong: 0 vi vic.
7.2. Dánh giá tlnh hlnh thrc h4n
a. Nhrng mt dugc
- Vic thirc hin quy djnh v thanh tra, kim tra:
+ Mat dirge: Các Doàn Thanh fra chp hành dung theo qui trmnh, thU tiic tin
hành thanh tra kinh t, xã hi (theo quy djnh tgi Thông tu' sd 05/2014/IT-ITCP),'
Ni dung thanh tra, di tirçmg, thai k' thanh tra và th&i han cuc thanh tra (ghi trong
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quyé't djnh thanh tra) phü hçp vth chixang trinh cong tác thanh tra duvc Giám dc
Sâ phê duyt; Tin hânh thanh tra dung ni dung, di tuçing, th&i ki và thii han ghi
trong quyt djnh thanli tra; Quy mô cuOc thanh tra phii hcip vài sé krçmg thành viên
Doàn thanh tra; Vic dánh giá trong k& 1un thanh tra dam bão dy dü, chüng cü,
can cü pháp 1ut. Qua thanh tra, kim tra dã phát hin các hành vi vi pham v linh
vrc Mt dai và kin nghj xr 1 nhir: d nghj UBNT) thu hi Mt, gia han sCr diing Mt;
yêu cu các dan vj thrc hin däng k Mt dai và nghTa vii tài chInh v Mt dai
Vic thanh tra, kim tra dã gop phn phông ngtra, phát hin, xir l) kjp thôi các
vi pham, nhüng büc xiic cüa nhân dan; tang ctthng trt tir, kS' cuang, ki 1i4t trong
hoat dng quãn l' Nhà rnthc v Mt dai, nâng cao hiu hrc quãn l cüa Nhà nixàc, bão
v lqi jch cüa Nba nixâc, quyn và lm ich hçip pháp cüa cci quail, M chác, Ca nhân.
+ TM tai, han ch& Không
- Hiu qua cüa vic giãi quy& khiu nai, t cáo, tranh chtp v Mt dai:
+ Mt dirge: Sâ dã dt Cong tác giài quyêt tranh chp, khiu nai, to cáo v
Mt dai là nhim viii tr9ng tam trong cong tác quãn 1' Mt dai; dã di mâi cong tác
tip cong dan, kin toàn b may và nâng cao chit lmyng dôi ngil can b lam cong
tác tip cong dan và giài quy& tranh chip, khiM nai, t cáo v Mt dai. Do v3y s6
hxcing tip cong dan, tip nhn don giãm so vi cüng ks'. Kt qua giài quyt tranh
chip, khiu nai, t cáo dã gop phn n djnh tInh hmnh chinh trj, trt tir an toàn xã
hi tai dja phuong. Vic xir 1' don thu khiu nai, t cáo kin nghj, phãn ánh dam
bão theo dung quy djnh tai Thông tu' s 07/2014/TT-TTCP ngày 3 1/10/2014 cüa
Thanh tra ChInh phü. Vic xác minh theo dung ni dung khiu nai, t cáo dam bão
theo dung trinh tr thu tic theo quy djnh tai Thông tir s 06/2013/TT-TTCP và
Thông tu s 07/2013/TT-TTCP.
+ TM t?i, han ch: Qua thi han mt so xác minh giài quy& vi vic khiu nai.
Di vài viêc xác minh cac vii vic khiêu nai thI qua thai han tr xác minh vii vic và
xây dirng báo cáo k& qua xác mmli.
- V tInh hInh xay dmg, duy trI h thMg theo dOi, dánh giá tInh hInh quàn
l, sir dimg Mt dai theo quy djnh tai Diu 200 cua Luat Dt dai näm 2013: Chuxa
có can cir thirc hin do chua có huâng Mn.
- Hiu qua cüa vic tip nhn va xur 1' thông tin phãn ánh cUa các t chuc,
Ca nhân v các tru1ng hgp vi pham pháp 1ut Mt dai dja phirong: Trên co s
thông tin phán ánh cUa các cá nhân v các trithng hçip vi pham pháp luQtt Mt dai,
Sc Tài nguyen và MOi tnthng dã t chuc thanh tra, kim tra dã gop phn phông
ngira, phát hin, xü 1 kjp thi các vi pham, nhüng buc xüc cUa nhan dan; tang
cuàng trt ti, k' cuxong, k' lut trong hoat dng quãn l Nhà nu.rOc v Mt dai,
nang cao hiu lirc quàn l cña Nhà nrnc, bão v igi Ich cüa Nhà nuâc, quyn và
igi ich hgp pháp cüa co quan, ti chüc, cá nliân.
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- V vic cong khai kt qua thanh tra, kim tra: Thxçc thijc hin theo quy
djnh cüa Lut Thanh tra näm 2010, ngithi ra quyt djnh thanh tra üy quyn cho
Trix&ng Doan thanh tra cong b kt 1un thanh tra ti cuc hçp vâi thành phn
gm có Doàn Thanh tra, di tuçmg thanh tra, cc quan, t chirc, cá nhân có lien
quail. Viec cOng b k& 1un thanh tra dixqc 1p thành biên bàn. Ngoài ra gui kêt
1un thanh tra, kim tra cho di tuçmg thanh tra, kim tra.
- V vic cong khai kt qua xu lr vi phm pháp 14t v dt dai: Sâ Tài
nguyen và Môi trithng thisng xuyên rà soát, cp nht và bao cáo các tnthng hçip
vi phm pháp 1ut ye dt dai, kêt qua xir 1 các vi pham ye B de däng Cong khai
trên cong thông tin din tU' cüa Tong ciic Quán l dat dai và cong thông tin din
tü cüa tinh, cüa Sâ Tài nguyen và Môi trtx&ng. Näm 2018 các cuc thanh tra chija
hoàn thành nên chira Co cci sâ dê cong khai.
Nguyen nhan cüa các tn tai, han ch trên do là:
Nhiu vii vic giãi quyt khiu nai, tranh ch.p dt dai phuc tap, khó giái
quyêt. UBND huyn dã ban hành Quyêt djnh giài quyêt khiêu nai dOi vâi Kêt
h4n ni dung to cáo và ni dung khiêu nai. Nhung theo quy dnh cña L4t To
cáo thI không có quy djnh ye giái quyêt khiêu nai kêt 14n tO cáo. Mt khác
trong don khiêu nai cUa ông Nguyn Van Quân dê nghj xác djnh phân din tIch
chông lan ông Ha Huy Giáp len phân dat cüa ông Quân dã dLxcrc cap Giây chcrng
nhn quyên sfr dçing dt. Ong Quân dang yêu câu dirng lai hin trang si'r diving
dat cüa ông Ha Huy Giáp tai thyi diem tnthc khi giài phóng mt bang Quôc L
6, hin Sâ dang xin ' kiên hrn9ng dan cüa Thanh tra tinh dOi vOi vic giài quyêt
don khiëu nai cüa Ong Quân. Vic giãi quyêt khiêu nai lan dâu cUa UBND
huyn sai thâm quyên.
11.2. DANH GIA T1NH H1NH SÜD UNG DAT
1. Tlnh hInh chap hành pháp 1ut dat dai cüa ngtrô'i sfr dting dt
a) Nhfrng mt dat duc
- Vic chap hành quy dnh v dang kr dt dai, nht là vic däng k bin
dng dt dai khi chuyn miic dIch su diing dat; thiic hin các quyn cüa ngtrOri su
ding dt; gia han su dimg d.t.
Trên co SY quy djnh cUa Lut fMt dai và các van bàn hithng dn thi hành,
cUng vi cong tác tuyen truyn pháp lut v dt dai, dn nay ngithi su diing dt dã
co bàn thirc hin t6t các quy djnh. Xác djnh ducrc quyn và nghia vii cüa mInh d6i
vâi vic sü diing dt dai, do vy dã phi hçp yâi các co quan chuyên mOn các cp
thirc hin däng kr dt dai, däng k bin dng dt dai, xin gia han sü dicing Mt.
- Vic chuyn sang thuê Mt di vi các trrnmg hçp su diing Mt nOng nghip
cüa h gia dInh, cá nhân và các t chüc kinh t, don vj sir nghip tr chit tài chmnh
duçic giao Mt khOng thu tin tnrâc day
S& Tài nguyen và MOi tnthng dã tham muii trInh UBND tinh ban hành van
bàn thông báo cho các t chuc sir nghip cOng 1p tr chU tài chInh dixçic giao Mt
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không thu tin trixOc day thI phãi 1p h s chuyn sang thuê dt theo quy djnh.
Hin tai, các t chüc nay dang phi h?p vâi Si Tài nguyen và Môi trung 1p h
so' theo quy djnh.
- Vic tuân thu quy djnh v ranh giói s1r ding d.t và tInh trtng 1n chim dt
dai; nht là dt cac cong trinh cong cong, dt do các Ca quan nhà nuâc dang quail
1', si'r ditng; dt cUa các nông, lam truOng, ban quãn l thng; dt chua sü ding;
Các t chirc, h gia dInh, cá nhân co' bàn chp hành tót các quy djnh pháp
14t ye dat dai cüa trong quail lr, sü diing dat. UBND các cap dã nâng cao thrçc
nhan thirc và trách nhirn trong cong tác quàn l nhà nuâc ye dat dai, dã thithng
xuyên tang ctthng cong tác tuyên truyên, phô biên; to chüc cOng bô, cong khai
các quy hotch, kê hoach sü ding dat, thanh tra, kiêm tra, giám sat vic thirc hin
quail l' sir diing dat cüa to chüc, Ca nhân trên dja bàn, xir l' nghiêm các trithng
hqp vi phm, do vy trong thii gian qua các to chcrc, h gia dInh, cá nhân s1r
diing dat trên dja bàn tinh Co bàn dã chap hành tot quyên và nghia vit ci:ta ngithi
si1 diing dat, thirc hin day dü nghia vit tài chInh vói nhà nithc, sü ding dat dung
miic dIch, diing ranh giâi thrçc giao, trang lan chiêm dat dai, scr ding sai mic
dich dã dirge cái thiên.
Vic sr diing dat nông lam tmng (nay là các Cong ty nông nghip, lam
nghip): Theo chi do cüa ChInh phü và Bô Tài nguyen và Môi tnthng, Uy ban
nhân dan tinh San La dã ban hành Quyêt dnh so 571/QID-UBND ye phê duyt
"Thiét kê, k9 thuát - Dy' toán cam móc ranh gió'i, th dyng dat, do dgc 1p ban do
dia chInh tj' lé 1/10.000,' lcip ho so' dja chinh phyc vy cap Giáy chth'zg nhçn quyên
th dyng dat cho các nOng, lam tru'O'ng trên d/a bàn tinh Scm La'ç theo do các cong
ty nOng lam nghip dã phôi hcp vOi co quan chuyên mon và dja phirong rà soát,
cam moe ranh giOi xác dnh din tIch tiêp tiic thuê và din tIch trà li dja phuong,
theo do, toàn tinh có 11/12 nông lam tnrng dã rà soát và hoàn thin ho so giao
dat, cho thue dat theo quy djnh (do có 01 cOng ty nông nghip dã hoàn thin thu
tijc phá san). Do chtra có kinh phi do dac chi tiêt nên cOn viiOng mac trong vic
cap Giây chüng nhtn cho các cOng ty nông, lam trix&ng. Dé tháo g vithng mac
trong vic xác djnh din tIch dat cac Cong ty nOng lam trixO'ng tiêp tic thuê và
phân din tich dat các Cong ty bàn giao cho dja phuong, UBND tinh San La dã
ban hành Quyêt dnh sO 2106/QD-UIBND ngày 28/8/2018 ye vic ban hành K
hoach do dac 1p bàn dO dja chinh dOi yOj các cong ty si:r diing dat cO nguôn gôc tr
các nOng, lam tnràng và phân dat các cong ty chuyên giao cho UBND các huyn
tren dja bàn tinh San La. Hin nay, các huyn, thành phO dang triên khai thirc hin.
- Vic thirc hin nghia vii tài chinh cüa ngi.rOi sir dicing dt theo quy dirih cña pháp
lut thông qua tInh trng ng dung tin sir dung dt, tin thuê dt, thu sr diing dt,...
V co' bàn ngithi str diing dt dã thirc hin dung nghia vçi tài chInh vri nhà
ntthc theo quy djnh, tuy nhiên, qua trIrth thrc hin cOn mOt s6 t chuc chira thijc
hin xong nghia vçi tài chInh vài nhà nithc (hin các cong ty nông nghip cOn nçi
tin thuê dt sau chuyn tr hInh thuc giao dt có thu tiên 51r diing dt sang hInh
thüc thuê dt, trã tin thuê d1t hang nam)
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b) Nhüng hin ch& vizâng mc
Qua trInh thrc hin, do trInh d dan trI con thp, nhu cu v th chip bAng
quyn sü diing dtt chua có nên vn cOn mt b phn chua thirc sir quan tam và
thuc hiên dàng k' bin dng dAt dai, chua chü dng phi hcp vi các co quan
chuyên mon d lam thu ttc däng k bin dng dat dai.
Mt s6 t chüc có vi pham dirge gia han si:r diing dAt theo quy djnh tai dim
i khoãn 1 Diu 64 Lu3t dAt dai nhirng chixa có huâng dn 1p h sa cho trung
hcip nay. Các ni dung nay d nghj Bô nghiên cü'u, có huOng dn thirc hin.
Vic xác dnh din tIch tang them d cAp GiAy chting nhn tnrâc khi cAp di GiAy
chüng nhn theo quy djnh tai Thông tir 33/2017/TT-BTNMT cOn nhiu vixérng mAc.
Lutt DAt dai và các van bàn huâng dn thi hành chira quy djnh cii th di
tixcYng, han mirc giao dAt di vi các tnthng hqp giao dAt không thông qua dAu giá
trong tnthng hçip dAu giá hai lAn không thành, có 01 h s tham gia dAu giá theo
quy djnh tai khoàn 3 Diu 118 Lut DAt dai dAn dn qua trmnh áp diing gtp nhiu
khó khän, vrnng mAc.
Qua trInh thirc hin L4t DAt dai và Lu.t T chirc chInh quyn dja phuo'ng
cOn gp virOng mAc: Theo quy djnh cüa Lut DAt dai, K hoach sir d1rng dAt hang
näm cAp huyn không phái trInh HDND cüng cAp, tuy nhiên Diu 26 Lut To
chi'rc chmnh quyn dja phucrng quy djnh HDND cAp huyn thông qua quy hoach,
k hoch sir ding dAt. Theo do, HDND tinh San La yêu cAu HDND cAp huyn
phài thông qua k hoach sir ding dAt hang näm, theo dO, HDND tinh hçp thông
qua danh mvc dir an vào tháng 12, sau do HDND cAp huyn h9p ngay, tuy nhiên
cO huyn dn cui tháng 12 mri h9p. Nhu 4y, thñ gian hoàn thin h sci k
hoach su diing dAt d trInh UBND tinh phê duyt truc 3 1/12 hang 11am khó hoàn
thin truâc 3 1/12 hang näm.
- Chira quy dnh v gop quyn sü diing, hçip 10 thi'ra dAt, tao qu dAt... Chixa
quy djnh sü diing dAt d thirc hin các dir an s1r d1tng dAt có kt hgp chirc näng d
a (condotel, officetel, resort), khi trin khai khOng có cci sa.
Vic quy dnh các t chüc tr thôa thi4n nhn chuyn nhirgng quyn sir diing
dAt gay khó khän cho các t chüc do ngithi si dçing dAt không phi hgp hoc
không mun chuyn nhugng dAn dn dr an chi giái phóng dirge 80-90% din
tIch, lam ãnh hir&ng dn vic dAu tir thc hin dir an.
Du an tng th dirge Ngân sách trung izcing h trg 70% và Ngân sách tinh dam
báo 30%, song qua thirc th trin khai thirc hin cOn gp nhiu khó khän, ci th nhu
sau: Ngân sách Trung uo1g chixa bi tn dCt 70% so vài kh6i lirgng hoàn thành dã
dirge nghim thu (Giá trj hoàn thành dup'c nghim thu 136.425,52 triu dng; Giá In
hoàn thành dà dwcrc giái ngán thanh toán: 134.800 tniu dng, trong do ngun vn:
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Ngân sách trung uvng c4 là 61.000 triu dng/136.425,52 triçu dng (dgt 44, 7%),
Ngán sách tInh ho' trI 78.800 triu dng/136.425,52 triu dng (dgt 57,8%)).
2. Hiu qua sfr diing dt
- TInh trng giao d.t, cho thué d&t nhisng khOng sir ditng: Trong qua trinh
th%rc hiên dir an, mt s t chüc dà duçic Nhà nithc giao dat, cho thuê dt nhung
chua dua dt vào sCi d'çing (cac trang trgi bô siba, ho thjt cMt lwcing cao) do không
phü hçip vâi diu kin khI hau thñ tit nên ho không sang hoc không san 1ung
sita thtp.... nên hu h& dir an b4 phá san, các t chüc phái xin chuyn di dr an
nhimg qua trinh chuyn dir an cOn di chm.
- Hiu qua si'r dicing d.t cüa các nông tmng, lam tn.r&ng: Dn thai dim hin
tti, cac nông, lam tnrng trên dja bàn co' bàn dã sCr diing dt n djnh, bithc du có
hiu qua sau khi dã duo'c sp xp, di mâi và rà soát cm m6c ranh giâi d xác dinh
din tIch tip tic thuê và din tjch bàn giao cho dja phizo'ng. Hin các Cong ty dang
tip tiic rà soát nhu cu sCr diing d.t, xây drng phuang an sCr diing d.t d diu chinh
Quyt djnh thuê dt theo quy djnh.
III. DANH GIA HIEU QUA VA TAC DQNG CUA cHiN!! SACH,
PHAP LUAT DAT DAI DEN KINH TE - xA HQI VA MO! TRIJ(YNG
1. Hiu qua và tác dng cüa vic thi1rc hin chInh sách, pháp lut dt dai
den kinh te
Nhà nuOc chU dng thu hi dtt theo k hoach sCr ding dt h&ng näm da
du?c xét duyt. Quy djnh rO rang và cii the ho'n các tnrng hçp Nba nithc thirc
hiên viêc thu hôi dat dê sCr ding vào các mic dIch quôc phông, an ninh, phic vi
lqi Ich quôc gia, lqi Ich cong cong và các dr an phát triên kinh tê, xã hi.
Dã và dang kin toàn, nâng cao nàng lirc ciXa t chCrc Co chic nàng phát
triên qui dat dê bào dam thrc thi nhim v11 bôi thirng giái phóng mat bang, dâu
giá quyên sü ding dat.
- Tang thu cho ngân sách: Vic di mâi các chInh sách pháp lu.t v dt dai dã
phn nào ánh hithng dn tang thu tCr dt, nht là vic ban du giá quyn sCi diing
dt. Các t chüc nhn chuyn nhuçng tài san gn lin vOi dt nu thuê tip thI xác
djnh theo giá d.t ciii th cüng lam tang thu ngân sách. Ngoài ra, mt s6 t chCrc sr
nghip cong lap trixàc day duçc Nhà nithc giao dt không thu tin sCr ding dt nay
chuyn sang thuê d.t trà tin thuê d.t hang nàm hoac cci ch cho t chCrc kinh t
duçic np tin thuê d.t mt ln cho cà thai gian thuê. Tuy nhiên, trén thrc t ti dja
phuo'ng, vic du giá quyn sCi ding dt mâi chi chU yu tp thing cho các khu dan
ci.i do thj trên dja bàn tinh. Hu ht các t chüc chtxa thrc hin du giá quyn sCr
dçing dAt do tinh chua có ngun kinh phi d giái phóng mat bang.
- ThCic dAy San xuAt hang hóa trong nông nghip: Vi Ca ch chInh sách mâi
theo quy djnh cüa Lut DAt dai và các van bàn huàng dn thi hành nhii: thai hn
giao dAt san xuAt nOng nghip diiqc tang tCr 20 näm len 50 näm. Hn müc giao
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dat, nhn chuyn nhung quyn s1r ditng dt nông nghip duçc ma rng; h tri.rc
tip san xut nông nghip không phãi lam thU tiic diu chinh thai han sir diving dt
dã tao diu kin cho nguai sU diing dt co diu kin dtu tu, phát trin san xut
nông nghip, cii th&
+ Lam cho ngixai nông dan gk bó hon vói dng rung;
+ PhU hcp vOi chU tncong v nông nghip, nông dan, nông thôn nêu tai
Nghj quy& s6 26-NQ/TW càa Ban Chip hành Trung uong Dàng khóa X.
+ Tao dng 1rc ma rng quy mô san xut nông nghip tit kim dirqc chi
phi lao dng. Tao diu kin phát trin co giai hóa trong nông nghip.
+ Nhà nuâc có khà näng giài quyt v.n d nông dan nghèo không có Mt
san xut và tInh trang Mu co Mt dai nông nghip;
+ Dam bão hài boa gifra chuyn djch co cu sU dtng Mt và co cu lao dng.
- TInh hInh thu hUt dtu tu t?i dja phuong:
- TInh hInh khiu nai, t cáo, tranh chap Mt dai do táC dng càa chInh sach,
pháp 1uQt dat dai: So vài cUng k' näm 2016, so don thuc thâm quyên giái quyêt
tang 03 don (6 tháng dáu nàm 2016 là 02 dan, 6 tháng dáu nám 2017 là 05 doii).
Trong do, don khiêu nai tang 04 don, don tranh chap dat dai tang 01 don, don to
cáo giãrn 01 don. Dã giài quyêt dirt diem 03 don cOn 03 don dang giái quyêt (03
dan khiêu ngi).
Theo quy djnh cUa Lut fMt dai và các van bàn htthng Mn thi hành cUng vai
Co chê thu hUt Mu tu cUa tinh, nhiu to chüc kinh t dã d.0 tix vào tinh Son La,
theo dO, nhiu du an lan, có quy mô nhung qua trInh trin khai thrc hin cOn
ruâng mc do chua CO trong k hoach sfx ding Mt hang näm dtxçic duyt lam ánh
hithng dn vic Mu tix cUa các dir an. Vic cho CáC tO ChÜC kinh t dixcc thuê Mt
theo hInh thUc thuê Mt trã tin mOt ln cho cà thai gian thuê; vic quy djnh Mu
giá quyn sU ding Mt khi duçic nba nuOc giao Mt, cho thuê Mt, quyn cUa cac t
chUc, h gia dInh cá nhân dixçc ma rng dã tao diu kin cho các t chüc, hO gia
dInh yen tam Mu tu, tao sr cong bang v nhu cu sü dyng Mt.
2. Hiu qua và tác dng cüa vic thrc hin chInh sách, pháp 1ut dat dai
dn dOi sng xã hi
- Kt qua chinh trang do thj và các khu dan cix nông thôn:
Chinh sách, pháp lust v Mt dai vai trn ánh hithng sâu rng tâi mi mat
cUa dài s6ng xã hOi dã dóng gop tIch cijc vào vic phát trin kinh t - xã hOi và
môi trung. Thông qua vic phân b, sU diving Mt dã tao duc nhiu viOc lam, On
djnh däi song cho ngtthi dan thông qua chuyn djch co cu kinh t nông nghip
sang cOng nghip, djch v1i, chuyên qu Mt nông nghip sang phi nông nghip.
ChInh sách bi thuang, h trq va tái djnh cix khi Nhà nuac thu hi Mt dã gop
phân on djnh dai sang các hO gia dInh.
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Chinh sách min, giãm tin sü dicing dt khi Nba nuOc giao dt a, cong nhn
quyn sir diing dt và chinh sách min, giãm các loai thu lien quan dn dt dai cho các
h nghèo, h dng bào dan tc thiu s&. .góp phn giãm t' 1 h nghèo cüa dja phuorng.
- Vic phát trin, ma rng các khu do thj và các khu dan cu nông thôn: Cüng
vOi sir phát trin kinh t - xã hi, trong thii gian qua, vic phát triên, ma rng cac
khu do thi và dan cu nông thôn dã duc các cp, ngành quan tam, theo do mt so
huyn, thành ph6 dã phê duyt và t chüc thrc hin quy hoach chi tit mi rng
do thi. Du tu xây dirng các khu dan cu d du giá quyên sCr, ding dat, tang nguOn
thu cho ngân sách dja phucing.
- Vic b trI tái djnh cu cho nguâi cO dt a bj thu hi: Qua trInh trin khai
thc hin dçr an, dã quan tam b tn tái dnh cu cho các ho gia dInh cO diX diu
kin theo dung quy djnh, dam bão sir cOng bang theo ChInh sách pháp luat. Tuy
nhiên, trong qua trmnh thirc hin giài phóng mt b&ng CáC di,r an, COn gp vithng
mac trong cong tác tái dinh cu do nhiu h, qua trInh sir diing d1t dã chia tách,
chuyn nhuçmg nhung Chua lam thu tic theo quy djnh, nhiu h nhn Chuyên
nhixçmg vâi djnh d duçic b trI tái djnh Cu, nhiêu h Co nhiu thá h chung
s6ng, d nghj duc b trl tái djnb cu.
- Vic giãi quyt h tr dt dai cho gia dInh chInh sách, h dan tc It ngu&i thiu
dt, không CO dt san xut (nu Có): Trong thai gian qua, tinh Son La dã thçrc hin di
dan tái djnh cu thüy din Son La vài s luçmg 12.584 h chü yk là dng bào các dan
tôc, theo do, CáC ho dã duc tinh quan tam b trl dt a, dt san xu.t d n djrth dai
sng tai noi a mài. Dn nay, co bàn CáC h dan tc It ngithi dä tam dü dt san xut.
- TInh hInh khiu nai, t cáo, tranh chtp dt dai: Dtt dai và vn d nóng,
nhy Cam va phirc ttp, do vy, tInh hinh khiu nai, t áo trên dja bàn tinh Chü
yu ttp trung vào linh virc dt dai, dC bit là CO Chê, chInh sách trong Cong tác
b.M thu&ng giâi phóng mt bAng, viC áp giá bi thithng, nhiu h không nht trl
vâi giá bi thuang (giá thp hoàc d nghj ducic h trçi them các khoàn ngoài quy
djnh mOi bàn giao dt).
- TInh hInh cãi cáCh thu tuc hành chinh v dt dai: Vic cãi cách thu tiic
hành Chinh dã diuc tinh quan tam, chi dao và t chuc thirc hin. Thirc hin rà
soát, chinh sira, b sung hoc thay th các ni dung khOng con phu hçip vâi các
quy djnh. Thai gian giài quyt CáC thu tçtc hành chinh dã dam bão dung quy djnh.
Vic quy djnh thai gian giài quy& các thu titc hành chinh v linh vrc dt dai dã
dugc tinh rà soát, giãm thai gian giài quy& so vâi quy djnh cüa Chjnh phü. Thu
tic h so không phát sinh them ngoài quy djnh. Các thu ttc hành chinh dâ duc
cong b, cong khai theo dung quy djnh. Tuy nhiên, qua tnInh thirc hin chua
thuang xuyen, kjp thai và dng b trong cOng tác tuyén truyn. Mt s thu tiic
hành chinh chua duçic quy djnh cit th nên qua trInh thirc hin cOn cO vuàng mAc
nhAt djnh (thành phAn h so gia han theo quy djnh tai dim i khoán 1 Diu 64,
cAp GiAy chimg nhtn khi tráng dAu giá ...)
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3. Hiu qua và tác dng cüa vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut dt dai
dn môi trtrô'ng
Vic xây dirng k hoach sir diing dt hang 11am phü hcip, sat vó'i tInh hInh va
nhu cu sü ditng dt dã giüp cho cong tác quàn 1 dt dai và viêc can di, b fri dat
dai hcp 1, có hiu qua. Co co ch chinh sách và giài pháp khuyn khIch nhân dan
bào v thng, tr6ng rmg phCt xanh din tIch dt trng di niii tr9c giãm nguy CO XO1
môn, rCra troi di vài dt dai, phông cMng giãm nh thiên tai và bin di khI hu.
Dc bit, tr khi có chinh sách chi trà phi djch vi môi tnrYng rrng thI cong tác quán
1, bão v rung ngày càng dugc quan tam, din tIch có rtrng ngày càng dixçic bão v
t& hon, gop phtn nâng cao tSi 1 che phU r1rng, htn ch dixçc lfl 1ijt, thiên tai.
IV. NHIM VU VA GIAI PHAP, KIEN NGH
1. Nhim vi
- Tip tiic, thixmg xuyên rà soát, chinh sira, b sung các van bàn quy
phm pháp luat cho phü hç'p vài các quy djnh cüa pháp 1utt v dt dai và diu
kin thirc t cüa dja phixcing.
- Tp trung thm djnh, trmnh UBND tinh phé duyt k hoch si:r diing dt
11am 2019 cho 12/12 huyn, thành ph.
- Thirc hin t& cãi cách thU ttic hành chInh trong lTnh virc dtt dai. Dam
bão vic giao dt, cho thuê dt, chuyn mitc dIch sU diing d1t thirc hin theo
dUng quy hoach, k hoach duçic duyt.
- Tip tic rà soát, nghiên ciru, quy djnh các chInh sách v b.M thixâng,
h trci và tái djnh cu phU hcrp vci diu kin thirc th cUa dja phtxcing, dam bão
dUng quy djnh cUa pháp 1ut.
- Phát hin và xU 1r kjp thii, nghiêm minh các tnxâng hcp vi phm pháp
1ut v dt dai, các tnrYng hçip tham nhüng, tiêu circ trong quail 1 dat dai, dng
thyi lam t& vic cong khai các vi phm d.t dai; t chcrc t& vic tip nhn va xU
l thông tin phàn anh v vi pham pháp 1u.t dt dai cUa t chUc, ca nhân.
- Tip tiic trin khai thirc hin dir an do dac thng th h so dja chInh,
cap Giây chUng nhn và xây dirng co sâ dit 1iu dat dai, tung buâc hoàn thin
he thông ho so dja chInh theo hixâng cOng ngh thông tin.(Lp krOi dja chinh:
1.397 diem; Lp bàn do dja chinh: 180.630 ha; SO boa, chuyên h tot d BDDC:
1.000 mành; Chinh 1 bàn do dia chInh: 1.000 mánh)
- Các cp, càc ngành và dja phuong phài tang cuàng cong tac quãn 1 nhà
nithc v dt dai d khc phiic nhitng han ch, yu kern, nâng cao hiu 1irc, hiu
qua quàn 13' nhà nuóc v dtt dai. Pht hin và xü 1 kjp thii, nghiêm minh các
truOng hçip vi phm pháp luat v dt dai, cac tnr&ng hqp tham nhüng, tiêu circ
trong quãn 1' dt dai, dng thi lam t& vic cong khai các vi phm dt dai; t
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chüc t& vic tip nhn và x1r 1' thông tin phán ánh v vi phm pháp 1ut dt dai
cüa t chirc, cá nhân
2. Các giãi pháp thirc hin dê tang cu*ng quãn 1 dtt dai, nãng cao hiu
qua sir dijng dat; hn chê, phông ngfra vi phim
- Tang cithng cong tác tuyên truyên, ph biên, giáo diic pháp lutt ye dtt
dai, trong do cn quan tarn dn vic däng k' dt dai, cOng tác thu hOi, bi
thung giãi phóng rnt bang, cong tác 1p quy hoach, k hoach sir ding dt,
quyn va nghia vii cüa ngthi sir dng dt...
- T chirc cOng b, cong khai quy hoach, k hoach sir diing dt di.rçc
duyt theo quy djnh. Tang cuô'ng cong tác kirn tra vic thirc hin quy hoach,
k hoch sir dung dt duçc duyt
- Tang cuO'ng cOng tác thanh tra, kirn tra vic chp hành pháp 1ut d.t dai
di vO'i các t chirc thrçrc giao dt, cho thuê dt, cp Giy chirng nh.n, nhm
phát hin, ngàn ngira cac vi phrn pháp 1ut dt dai, darn bào vic sir dting dt
cira các t chirc có hiu qua, dñng rnitc dIch.
- Thurng xuyen t chirc các d9t tp hun các ni dung di mói chInh sách
pháp 1ut dt dai; các quy djnh rnOi v nghip vii thanh tra; các quy djnh mâi ye
xir 1 vi phm pháp 1ut dt dai; ni dung thanh tra, kirn tra din rng ho.c
chuyên d. B tn dir s lucmg can b, cong chirc lam cOng tác thanh tra chuyên
ngành v dt dai tir Trung uo'ng dn da phuong.
- Dy mnh cài cách thir tc hành chInh, thung xuyên, kp th6i rà soát, bãi
bó các thir tiic, co che chinh sách không con phir h9p vói các quy dnh hin hành.
3. Be xut kiên nghj
3.1. Hoàn thin Co chê, chInh sách
f nghj B Tài nguyen và Môi tnrO'ng
- Sórn trmnh ChInh phir ban hành Nghj djnh sira di, b sung Nghj djnh
102/2014/ND-CP.
- Tip tic nghiên ciru, sira di, b sung lutt dt dai, trong do cn quan tarn
dn các vtn d bt cp trong trong các van bàn htràng dn thi hành, các van bàn
khác có lien quan do các tinh d nghj.
- Thanh tra Bô só'rn xem xét, có van bàn huóng dn trá 16i các cong van
cira S Tài nguyen và MOi tnrng dä xin ' kiên dé lam co s trã lOi, giài quyt
các vi vic khiêu nai lien quan den linh vrc dat dai.
3.2. To chirc thi hành Luât
Tang cung cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut. Tiêp tiic rà
soát, chinh sira, b sung các ni dung pháp lut v dt dai cho phir hçp vói tInh
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hInh kinh t xa hi va thirc tin giüp cho cong tác quail l dt dai ngày càng chat
chë, có hiu qua.
3.3. Kinh phi thirc hin
- D ngh Chinh phU tháo g0 và b trI h trçi ngun kinh phi thirc hin các dir
an do dac dia chInh, 1p h so dja chInh, cp Gity chirng nhn, xây dimg co sâ dr
lieu dt dai cho tinh Son La
- Xern xét, pMi hçp vri Bô Tài chInh d nghj ChInh phü h tr? khoàng
70% kinh phi thirc hin kiêm kê dat dai nàm 2019 tinh San La.
- D nghj Bô Tài nguyen và Môi tnring
+ Báo cáo Thu tuOng ChInh phü xem xét b tn du ngun kinh phi theo nhu
cu kinh phi thirc hin dir an cüa tinh. Giai doan 20 19-2020 là: 627.260 tniu dng.
+ Tip tic tao diu kin, cho phép tinh Son La trin khai nhân rng mô hInh
xây dirng h tMng h so da chInh và co s d lieu quail l' dt dai trên dja bàn các
huyn cOn lai, darn bão k hoach dn närn 2020 hoàn thành Cong tác xây drng h
thng h so da chinh và co s0 dü 1iu quãn l dt dai trên dja bàn toàn tinh.
+ Tip ttic d nghj Quc hi, Chinh phü cho các tinh thirc hin dir an do
dac, ltp ho so da chjnh, cap giây chirng nhtn quyên sir diing dat, quyên sâ hu
nhà a và tài san khác gän lien vai dat, xây dirng co sa dü 1iu dat dai các huyn
biên giai, Can dôi, bô tn kinh phi cho các tinh thirc hin.
S Tai nguyen và Môi tnrang tinh Son La báo cáo Bô Tài nguyen và Môi
tnrang xem xét, tng hçp./.
[S,T0j

nhân:

KT. GIAM DOC

- TT UBND tinh (b/c);
- B Tài nguyen và Moi trithng;
- Tong cic Quân 1' dat dai;
- Ban Giárn dOe Sâ;
- Các phông: Ttra, VP sO';
- Van phong dang k' dat dai;
- Luu, DD&DDBD, Hg, 15b

Pham Van Thi
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