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THÔNG BÁO 

Ý kiến của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về xử lý một số tồn tại, 

vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng và đất 

lâm nghiệp tại các xã Quang Thọ và Thọ Điền 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Khắc 

Bằng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì buổi làm 

việc với lãnh đạo chủ chốt các xã Quang Thọ và Thọ Điền về xử lý một số tồn tại, 

vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng và đất lâm 

nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách 02 

xã, các đồng chí phó Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chánh văn phòng HĐND-

UBND, trưởng các phòng: NN&PTNT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Hạt 

Kiểm lâm huyện, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ chi nhánh Hương Khê – 

Vũ Quang, đại diện Ban GPMB Ngàn Trươi – Cẩm Trang. 

Sau khi nghe lãnh đạo xã Quang Thọ và Thọ Điền báo cáo về các tồn tại, 

vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng và đất lâm 

nghiệp tại các địa phương, các kiến nghị, đề xuất và ý kiến của các phòng, ban, 

ngành tham dự họp, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến thống nhất 

như sau: 

1. Thành lập Tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo, hướng 

dẫn, giúp đỡ UBND xã Quang Thọ và Thọ Điền xử lý, giải quyết các tồn đọng liên 

quan về đất đai, rừng và đất lâm nghiệp theo các nội dung tại thông báo này. Giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng và tham mưu Quyết định thành lập 

(trước ngày 10/8/2021), Hạt Kiểm lâm huyện làm Tổ phó, thành viên là các phòng 

ngành: Thanh tra huyện, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Tài chính, Công an 

huyện, Văn phòng ĐKĐĐ- chi nhánh Hương Khê- Vũ Quang. 

2. Đồng ý điều chỉnh Phương án giao đất sản xuất đã được Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 cho các hộ dân 

tái định cư xã Hương Điền (nay thuộc xã Thọ Điền) và Quyết định số 121/QĐ-

UBND ngày 22/01/2014 cho các hộ dân tái định cư xã Hương Quang (nay thuộc xã 

Quang Thọ)  thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang. 

Đối tượng được điều chỉnh: (1) Đối tượng bị ảnh hưởng do thu hồi đất, tái 

định cư thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang (bao gồm cả đối tượng phát 

sinh sau khi đã có quyết định phê duyệt của UBND huyện); (2) Đối tượng bị ảnh 

hưởng do thu hồi đất (sau khi đã thực hiện giao đất sản xuất) để làm đường giao 

thông vào các khu sản xuất. 

Giao UBND xã Quang Thọ, Thọ Điền rà soát các đối tượng, đề xuất 

phương án điều chỉnh, gửi Tờ trình đề nghị về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

TN&MT). Việc đề xuất phương án điều chỉnh phải được bàn bạc thống nhất trong 



cấp ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể và lấy ý kiến, công 

khai cho toàn dân được biết. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị: Ban 

dự án Ngàn Trươi huyện, Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn 

UBND 02 xã rà soát, đề xuất điều chỉnh phương án; tiến hành thẩm định và tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định điều chỉnh. 

Sau khi có Quyết định điều chỉnh giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND 2 xã kiểm tra lại việc bàn giao đất 

tại thực địa, trường hợp có phát sinh, điều chỉnh thì cập nhật, lập biên bản bàn giao 

đất tại thực địa theo đúng quy định pháp luật, phục vụ cho công tác đo đạc địa 

chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Nghị quyết 175/NQ- HĐND ngày 

15/12/2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh.   

3. Đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất, mượn không đúng thẩm 

quyền cho các đối tượng tái định cư thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang 

giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Thọ, Thọ Điền thu hồi các giấy tờ có liên 

quan đến việc giao đất, cho thuê đất, mượn đất không đúng thẩm quyền. Rà soát lại 

quỹ đất và các đối tượng đã được UBND xã thực hiện giao đất, cho thuê đất, mượn 

đất không đúng thẩm quyền. Trường hợp đủ điều kiện giao đất thì đưa vào phương 

án điều chỉnh (tại mục 2) để thực hiện; trường hợp không đủ điều kiện giao đất thì 

xem xét chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định pháp luật. Đối với trường 

hợp không đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất, mượn đất giao UBND xã Quang Thọ 

rà soát lại chu kỳ sản xuất hiện tại, lập danh sách cụ thể và xin ý kiến rộng rãi, tạo 

sự đồng thuận trong nhân dân cho phép người dân tiếp tục canh tác hết chu kỳ sản 

xuất và ký cam kết với chính quyền trả lại đất khi Nhà nước sử dụng quỹ đất vào 

nhiệm vụ khác, tuyệt đối không bồi thường về tài sản trên đất. Yêu cầu các hộ gia 

đình, cá nhân mượn đất nghiêm chỉnh chấp hành chấm dứt việc cho mượn đất khi 

kết thúc chu kỳ đang sản xuất. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 

30/9/2021. 

4. Đối với nội dung xử lý hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp đã được nêu tại 

Quyết định số 76 ngày 7/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện: Giao Ủy ban nhân dân 

xã Thọ Điền triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh 

tra huyện. Thanh tra huyện tham mưu thực hiện việc điều chỉnh Quyết định để có 

căn cứ xử lý, giải quyết liên quan đến các hành vi lấm chiếm đất lâm nghiệp, hoàn 

thành trước ngày 31/8/2021.  

5. Thống nhất điều chỉnh quy hoạch phân lô sử dụng đất ở tại cụm số 4 thôn 

Kim Thọ, xã Quang Thọ để xử lý, giải quyết các vướng mắc trong giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao phòng KTHT chủ trì phối hợp Phòng 

TN&MT, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hương Khê- Vũ Quang, UBND xã Quang 

Thọ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

6. Đối với diện tích 318,9ha rừng thuộc trạng thái rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên yêu cầu UBND xã Thọ Điền phối hợp Hạt Kiểm lâm thực hiện nghiêm theo 

tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3037/UBND-NL ngày 20/5/2021 và 

chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện và trước pháp luật nếu để người dân lấn 



chiếm và tự ý chuyển mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. 

7. Các nội dung tồn đọng, vướng mắc khác yêu cầu Chủ tịch UBND 2 xã 

Quang Thọ và Thọ Điền rà soát lại từng vụ việc cụ thể, chủ động xây dựng đường 

găng, lộ trình và theo chức năng, thẩm quyền trực tiếp xử lý, giải quyết, tuyết đối 

không được đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; trường hợp thuộc thẩm quyền của 

cấp huyện hoặc cần sự giúp đỡ, hướng dẫn về chuyên môn yêu cầu UBND 02 xã 

gửi văn bản về Tổ công tác của huyện để được hướng dẫn thực hiện. 

Trên đây là ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

về xử lý một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất 

đai, rừng và đất lâm nghiệp tại các xã Quang Thọ và Thọ Điền. Ủy ban nhân dân 

huyện thông báo để các phòng, ngành, cơ quan và các địa phương liên quan được 

biết, thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- TCT BTV chỉ đạo xã Quang Thọ, Thọ Điền; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Quang Thọ, 

Thọ Điền; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu VT, UBND. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

Trần Hữu Long 
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