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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở  

Tại Hội nghị làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai 

Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm 

tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022 và công  tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 

Văn Phòng Đăng ký đất đai. Hội nghị do Đồng chí Giám đốc Sở chủ trì, cùng dự 

có đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách Văn phòng ĐKĐĐ, Thủ trưởng các đơn 

vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất; Trung tâm 

thông tin, dữ liệu và Phát triển Quỹ đất; Tập thể Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ, 

Lãnh đạo và phòng ban trực thuộc và các Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Sau khi nghe Văn phòng Đăng ký 

đất đai báo cáo; ý kiến các thành phần tham dự Hội nghị. Đồng chí Giám đốc Sở 

kết luận: 

Trong thời gian qua Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai đã có nhiều cố gắng, về cơ bản đã đảm bảo thực hiện được các 

nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ 

sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai... Bên cạnh những kết quả đạt được, 

một số nhiệm vụ có kết quả còn chậm, còn tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục 

kịp thời như: Công tác cấp GCN cho cơ quan, tổ chức còn chậm; việc đôn đốc, 

hướng dẫn lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất đối với các công trình công 

cộng khi thực hiện nông thôn mới thuộc thẩm quyền của Sở còn chậm; quá trình 

tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân còn có phản ánh chưa 

tích cực, còn tình trạng chậm giải quyết TTHC, chậm trả kết quả TTHC... 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Văn phòng Đăng ký đất đai trong 

quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trong công tác tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục 

hành chính. Giám đốc Sở chỉ đạo: 

1. Văn phòng Đăng ký đất đai: 

1.1. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai nếu để cán bộ công 

chức, viên chức thuộc quyền quản lý xảy ra các vi phạm.  

1.2. Yêu cầu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo, thực hiện một số 

nội dung cụ thể sau:  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính: Tiếp tục quán triệt đến công 

chức, viên chức, người lao động tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND, 
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ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh Nam Định; Chỉ 

thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. Kiên quyết xử lý kỷ luật theo quy định đối với 

công chức, viên chức và thanh lý hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng 

nếu có hành vi vi phạm quy trình, nghiệp vụ, vi phạm chính sách pháp luật, nhũng 

nhiễu gây phiền hà hoặc cố tình chậm giải quyết, chậm trả kết quả thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; 

- Tập trung cấp GCNQSDĐ cho cơ quan, tổ chức; đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công nhận QSDĐ, cấp GCN QSDĐ 

cho các công trình công cộng khi xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của Sở; 

- Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiêm việc 

cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính;  

- Đẩy nhanh tiến độ thu thập bản đồ và hệ thống hồ sơ, GCNQSD đất, cập 

nhật biến động đối với các thửa đất phát sinh mới… để bàn giao, cung cấp cho các 

đơn vị thi công dự án CSDL đất đai (VIGL); 

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính gửi Văn phòng Sở tổng hợp, xin ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan 

trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt và ban hành hướng dẫn một số 

nội dung liên quan đến việc cấp GCN QSDĐ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2022; 

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ trong việc tiếp nhận 

hồ sơ, giải quyết thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 

trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính.; 

- Tăng cường họp, thảo luận, trao đổi với các đơn vị thuộc, trực thuộc nhằm 

thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp những khó khăn, vướng 

mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để được xem xét, giải quyết; 

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 125/QĐ-STNMT ngày 18/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 

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.  Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở). 

2. Phòng Đo đạc và Đăng ký và KTĐ: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra Văn 
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phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố trong việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong việc cấp 

GCNQSDĐ, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Trung tâm thông tin dữ liệu và phát triển quỹ đất:  

- Có trách nhiệm hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc xây dựng 

quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính trên 

cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc chuyển dữ liệu khi ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nam Định. 

4. Văn phòng Sở: 

- Hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc xây dựng, phê duyệt vị 

trí việc làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn 

phòng Đăng ký đất đai. 

- Chủ động tham mưu Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra 

theo kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật nhà nước đối 

với viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai trong hoạt động 

công vụ và thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành các 

quy định trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.  

- Tổng hợp kết quả giải quyết việc cấp GCN QSDĐ của Văn phòng Đăng ký 

đất đai sau khi được ủy quyền. Tham mưu cho sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

20 hàng tháng. 

Căn cứ Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở:  

- Các đơn vị thuộc Sở:  

- Chi nhánh VPĐK ĐĐ các huyện, TP; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 
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