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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở  

Tại buổi làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai 

Ngày 24/3/2021, Giám đốc Sở đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển 

khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết và phương 

hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phó 

Giám đốc Sở phụ trách đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra 

Sở, Phòng ĐĐ&ĐKĐĐ, Phòng QH-KH; Tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các đơn 

vị trực thuộc Văn phòng ĐKĐĐ. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại 

hội nghị. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kết luận đánh giá: 

Trong thời gian qua, Văn phòng ĐKĐĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là 

việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhiệm vụ 

chuyên môn còn chậm, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp với 

các đơn vị liên quan còn nhiều hạn chế. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 

của Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2021. Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị sau 

tập trung thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: 

I. Văn phòng Đăng ký đất đai: 

1. Công tác tham mưu: 

- Hoàn thành việc xây dựng đề án các khoản thu, mức thu phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 

số 37/UBND-VP6. Báo cáo Sở trước ngày 02/4/2021. 

- Khẩn trương lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, trong 

đó phân công, giao việc cụ thể để đảm bảo thực hiện. Báo cáo Lãnh đạo sở để theo 

dõi đôn đốc. Hoàn thành xong trước ngày 07/4/2021. 

2. Nhiệm vụ chuyên môn: 

2.1. Dự án Tăng cường QLĐĐ và CSDL đất đai TP. Nam Định: Báo cáo kết 

quả những công việc đã thực hiện, những tồn tại, vướng mắc và giải pháp, xây 

dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung theo đó hoàn thành trong năm 

2021. Báo cáo Sở trước ngày 8/4/2021. 

2.2. Công tác Cấp GCNQSDĐ cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo:  

- Tập trung rà soát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chưa được cấp;  

+ Tham mưu văn bản hướng dẫn và đôn đốc việc cấp GCNQSDĐ đối với các 

tổ chức đã cổ phần hóa. Hoàn thành xong trước ngày 15/4/2021; 
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+ Tiếp tục có văn bản đôn đốc cấp xã, huyện hoàn thiện hồ sơ liên quan đến 

công nhận quyền SDĐ, cấp GCN QSDĐ cho các công trình công cộng khi xây 

dựng NTM. 

- Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính:  

+ Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ rà soát cập nhật chỉnh lý biến động 

hồ sơ địa chính từ 01/01/2016 đến nay. Hoàn thành xong trước 01/8/2021 đối với 

những trường hợp cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, cấp mới sau đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

+ Văn phòng ĐKĐĐ chỉnh lý biến động hồ sơ đối với đất cơ quan, tổ chức.  

2. Về cải cách hành chính, nội vụ: 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch 

COVID-19, nhất là chỉ đạo lực lượng bảo vệ tại trụ sở Chi nhánh VPĐK đất đai 

tiếp tục giám sát, hướng dẫn khách đến làm việc tại đơn vị thực hiện nghiêm túc 

Nội quy ra, vào trụ sở cơ quan như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... và các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh; không để các trường hợp vi phạm các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh vào trụ sở làm việc; 

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ các 

thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 9/9/2016 

của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định và Chỉ thị số 10/CT-TTg của 

Thủ Tướng Chính phủ về việc 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. Xử lý kỷ luật và điều chuyển đối với lãnh đạo, công chức, viên chức vi phạm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính và không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư 

luận không tốt nhất là trong việc thực hiện giải quyết các TTHC; 

 - Lập Kế hoạch điều động cán bộ nhằm tăng cường cho các đơn vị còn thiếu, 

đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành xong trước ngày 

15/4/2021. 

3. Giải đáp các khó khăn vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo những vướng mắc về 

chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai. Văn phòng 

Đăng ký đất đai có trách nhiệm hướng dẫn các Chi nhánh xử lý, giải quyết các 

vướng mắc. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền thì tổng hợp và báo cáo 

Sở để tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ.  

II. Các đơn vị liên quan thuộc Sở: 

1. Giao Phòng Đo Đạc và Đăng ký đất đai: Phối hợp với các đơn vị thuộc sở 

tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai về cấp GCNQSDĐ, chỉnh 
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lý biến động hồ sơ địa chính và công tác thực hiện các thủ tục hành chính. Hoàn 

thành và báo cáo Sở trong tháng 10/2021;  

2. Giao Văn phòng Sở: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao 

theo nội dung trên. Báo cáo tiến độ tại các buổi giao ban hàng tuần của Lãnh đạo 

Sở. 

Trên đây là nội dung kết luận của Giám đốc Sở, yêu cầu Văn phòng Đăng ký 

đất đai, Phòng Đo Đạc và Đăng ký đất đai, Văn phòng Sở tập trung thực hiện; 

đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp đơn vị theo dõi chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở:  

- Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; 

- Phòng ĐĐ và ĐKĐĐ; Phòng QH-KH; 

- Văn phòng ĐKĐĐ và Các Chi nhánh; 

- Website của Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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