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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, 
miền núi tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 7733/TTr-UBND ngày 30/12/2020 của UBND 
tỉnh về đề nghị thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng 
Nam; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

I. Về tờ trình, đề án
Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý đất đai và nhu cầu thực tiễn về cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ở khu vực miền núi của tỉnh; 
đồng thời, triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kiến nghị 
của các ban HĐND tỉnh1, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 
xét, thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam là cần thiết 
nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý đối với diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân đang quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho người dân được hưởng các chính 
sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế2, hạn chế việc tranh chấp, xâm lấn diện 
tích rừng tự nhiên, góp phần sử dụng có hiệu quả tài nguyên, tạo thuận lợi trong 
công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng; Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh thống nhất Đề án do UBND tỉnh trình và kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 
thông qua. Ngoài ra, Ban đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:

1. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai một số dự án liên quan đến 
việc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai3, tuy nhiên quá trình 

1 - Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định 
hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 
2025;
- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019...;
 - Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 13/7/2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề về cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 05/7/2019 của Ban Dân 
tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên 
địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2019...
2 Chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, trợ cấp gạo trồng rừng thay thế theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, cấp 
chứng chỉ rừng (FSC), hỗ trợ tín dụng…
3 Dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam (gọi chung là dự 
án 1/10.000); Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai vùng Đông
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triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả mang lại chưa cao. Do đó, 
Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, tiến hành rà 
soát, thống kê, phân loại toàn bộ phần diện tích đất đã được đo đạc, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có sai sót, giải quyết dứt điểm những tồn 
tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Hiện nay, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh còn nhiều diện tích 
thuộc các chính sách đất lâm nghiệp trước đây như: Chương trình 327, 661, 
Nghị định 01, dự án vốn đầu tư từ nguồn ODA… cho mục đích trồng rừng 
phòng hộ, đặc dụng, nay được chuyển đổi theo quy hoạch 3 loại rừng theo Chỉ 
thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ còn diện tích 
khá lớn chưa được xử lý, đối tượng này không thuộc diện được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của Đề án lần này nhưng trong thực tế người dân vẫn 
đang sản xuất. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn rà 
soát, hướng dẫn xử lý dứt điểm vấn đề nêu trên theo đúng quy định tại Thông tư 
số 24/2009/TT-BNN&PTNT ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy 
hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành 
rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Chỉ thị số 
38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi, 
Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường sự phối 
hợp giữa các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, 
hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; kịp 
thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí; xem xét ban hành quy 
chế ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan, đơn vị 
tư vấn… để đảm bảo kết quả thực hiện đề án đạt chất lượng, khả thi nhằm hạn 
chế xảy ra sai phạm, lãng phí nguồn lực nhà nước. 

Đề nghị chính quyền các địa phương miền núi:
Tăng cường phối hợp các cơ quan chuyên môn trong công tác điều tra khảo 

sát, lập dự toán nhằm tạo thuận lợi trong quản lý, theo dõi, chỉ đạo triển khai 
thực hiện.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, cách thức và lộ trình thực hiện, 
bố trí nguồn lực triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp 
khả năng cân đối nguồn lực và nhu cầu thực tế địa phương; trước mắt ưu tiên 
triển khai điểm tại những khu vực, địa bàn có diện tích đất sản xuất giáp ranh 
với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu dân cư và hộ gia đình, cá nhân thật sự có 
nhu cầu, có điều kiện phát triển trang trại lâm nghiệp hoặc có thực hiện góp vốn, 
liên doanh, liên kết trong sản xuất lâm nghiệp. Tổ chức đánh giá, rút kinh 
nghiệm triển khai điểm để làm cơ sở tiếp tục thực hiện đề án trên địa bàn.
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Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phối hợp thực 
hiện đề án; kịp thời tổ chức các buổi đối thoại, hòa giải, giải quyết các khiếu nại, 
khiếu kiện đối với những trường hợp có xảy ra tranh chấp, lấn chiếm trái phép 
đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại địa phương, đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo tiến độ, phù hợp quy 
định pháp luật hiện hành.

II. Về dự thảo Nghị quyết:
1. Về tên gọi: Đề nghị bỏ cụm từ “trung du” và bổ sung giai đoạn thực hiện 

từ năm 2021 – 2026 để phù hợp với phạm vi, lộ trình thực hiện đã nêu tại đề án. 
Tên gọi của dự thảo Nghị quyết sau khi điều chỉnh là “Nghị quyết về Đề án đo 
đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 
huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026”.

2. Về phần căn cứ ban hành: Đề nghị bổ sung “Luật Ngân sách Nhà nước 
ngày 25 tháng 6 năm 2015”. Đồng thời bỏ “Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU 
ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. 

3. Về bố cục: Đề nghị điều chỉnh như sau:
“Điều 1. Thông qua Đề án với các nội dung chủ yếu:
I. Mục tiêu
II. Phạm vi và đối tượng thực hiện 
III. Nội dung thực hiện
IV. Dự kiến kinh phí thực hiện và cơ chế hỗ trợ
V. Thời gian thực hiện
Điều 2. Tổ chức thực hiện”.
4. Về nội dung:
- Theo dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình: Nội dung phần “Phạm vi 

thực hiện” chưa được thể hiện cụ thể, rõ ràng; đồng thời không quy định phần 
“Đối tượng thực hiện”. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm để 
các đại biểu có cơ sở thảo luận, trước khi biểu quyết thông qua.

- Đề nghị sửa đổi “Quy mô của Đề án” tại khoản 3, Điều 1 thành “2. Mục 
tiêu cụ thể” và bỏ cụm từ “tiếp điểm địa chính (số lượt dùng): 200 điểm” tại 
phần này.

- Về cơ chế hỗ trợ tại điểm b, khoản 6, Điều 1: Đề nghị bổ sung cụm từ 
“trừ phần bổ sung có mục tiêu” và viết lại như sau: “Các huyện cân đối bố trí 
10% nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp (nếu có) và 10% dự 
toán chi sự nghiệp kinh tế ngân sách cấp huyện (trừ phần bổ sung có mục tiêu) 
để thực hiện…”.
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- Đề nghị bỏ đoạn: “Đối với các huyện đã triển khai thực hiện đo đạc, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa bàn cấp xã trong năm 2020 nằm 
trong lộ trình thực hiện trong năm 2021 của Nghị quyết này thì được tịnh tiến 
sang năm tiếp theo theo thứ tự ưu tiên” tại khoản 7, Điều 1.

- Đề nghị bổ sung Phụ lục 01 về nhu cầu khối lượng thực hiện đo đạc, kê 
khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; Phụ lục 02 
về tổng hợp kinh phí thực hiện.

5. Ngoài ra, Ban đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan về thể thức, 
bố cục và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Đề án đo đạc, 
lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 
huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; Phòng TH;
- Lưu VT, CVTH.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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