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Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022;
Kế hoạch sử dụng đất 2023.

(Báo cáo kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 
2022.

Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt, UBND 
huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết làm cơ sở 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cụ thể: Nghị quyết số 09/NQ-
HĐND ngày 11/7/2019; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2019; Nghị 
quyết 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
24/12/2020; Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; Nghị quyết số 25/NQ-
HĐND ngày 12/72022 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm 
dân cư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: Quyết định số 323/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gia Lộc; Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 
02/6/2022 và Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 của cấp huyện; Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 
Gia Lộc; 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cũng như các danh mục 
công trình, dự án được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 
đất. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan; các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022. 
1. Hiện trạng sử dụng đất.
Theo số liệu thống kê đất đai tính đến ngày 31/12/2021 và kết quả thực hiện 

các công trình, dự án ước thực hiện đến 31/12/2022 tổng diện tích đất tự nhiên của 
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huyện là 9.971,14 ha gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Cơ cấu sử dụng 
theo các mục đích như sau: 

- Nhóm đất nông nghiệp: 6.550,43ha, chiếm 65,69% diện tích đất tự nhiên. 
- Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.420,71 ha, chiếm  34,31% diện tích đất tự nhiên.

 (Chi tiết kèm Biểu 01). 
2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
2.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án:
- Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2022 tổng số công trình dự án trong 

năm kế hoạch trên địa bàn huyện Gia Lộc là 187 công trình, dự án với diện tích là 
938,58 ha. Kết quả đã thực hiện và đang thực hiện ước đến hết 31/12/2022 được 
72 công trình dự án với diện tích là 289,03 ha, đạt 30,8% kế hoạch được duyệt, 
trong đó:

+ Công trình dự án phải thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2022 trên địa bàn huyện là 144 công trình, dự án; diện tích 816,66 ha. Kết quả đã 
thực hiện và đang thực hiện ước đến hết 31/12/2022 được 56 công trình dự án với 
diện tích là 266,69 ha, đạt 32,7% kế hoạch được duyệt.

+ Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất:  Kế hoạch sử 
dụng đất được duyệt năm 2022 là 43 công trình, dự án với diện tích là 121,92 ha. 
Kết quả đã thực hiện và đang thực hiện ước đến hết 31/12/2022 được 16 công 
trình dự án với diện tích 22,34 ha, đạt 18,3% kế hoạch được duyệt.

(Chi tiết theo biểu 02)
2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất:
2.2.1. Đất nông nghiệp: 
Chỉ tiêu được duyệt đất nông nghiệp giảm là 802,46 ha để chuyển mục đích 

sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Kết quả thực hiện được đến hết năm 2022 
đã giảm là 30,86 ha, còn 771,60 ha chưa thực hiện, đạt 3,85% kế hoạch được 
duyệt, trong đó:

Đất trồng lúa: Chỉ tiêu được duyệt đất trồng lúa giảm là 741,0 ha, kết quả 
thực hiện đến hết năm 2022 đất trồng lúa đã giảm 30,16 ha, còn 710,84 ha chưa 
thực hiện, đạt 4,07% kế hoạch được duyệt.

2.2.2. Đất phi nông nghiệp: 
Chỉ tiêu được duyệt đất phi nông nghiệp tăng 802,46 ha do chuyển mục 

đích từ đất nông nghiệp sang, kết quả thực hiện đến hết năm 2022 đã tăng 30,86 
ha, còn 771,60 ha chưa thực hiện, đạt 3,85% kế hoạch được duyệt, trong đó: 

* Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được duyệt đất quốc phòng tăng 4,18 ha, kết quả 
chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2023, gồm: quốc phòng huyện Gia Lộc tại thị trấn 
Gia Lộc 1,68 ha; quốc phòng xã Toàn Thắng 1,37 ha; quốc phòng xã Lê Lợi 1,13 
ha.
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* Đất an ninh: Chỉ tiêu được duyệt đất an ninh tăng 0,46 ha, kết quả đến hết 
năm 2022 đề nghị hủy bỏ theo chỉ tiêu đất an ninh: Công an xã Quang Minh 0,22 
ha, công an xã Toàn Thắng 0,12 ha, công an thị trấn Gia Lộc 0,12 ha.

* Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt đất khu công nghiệp tăng 448 
ha, kết quả thực hiện đến hết năm 2022 chưa thực hiện, trong đó:

- Khu công nghiệp Gia Lộc 198 ha: Đang thực hiện đền bù giải phóng mặt 
bằng, đề nghị chuyển tiếp kế hoạch năm 2023: 

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hoàng Diệu  
250ha: Công trình không có khả năng thực hiện trong năm kế hoạch hủy bỏ (do 
chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định 1411/QĐ-UBND phân bổ kỳ 2026-2030). 

* Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt đất cụm công nghiệp biến động 
tăng 58,39 ha, kết quả thực hiện đến hết năm 2022 chưa thực hiện đề nghị chuyển 
tiếp kế hoạch năm 2023 (trong đó Cụm công nghiệp Toàn Thắng có 60 ha không 
chuyển tiếp do chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định 1411/QĐ-UBND phân bổ kỳ 2026-
2030).

* Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu được duyệt đất thương mại dịch vụ  
biến động tăng 55,61 ha, kết quả thực hiện đến hết năm 2022 được 1,50 ha, còn 
54,11 ha chưa thực hiện, đạt 2,70% kế hoạch được duyệt, trong đó:

+ Công trình đã thực hiện: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ 
thương mại Phú Thái 1,50 ha.

+ Công trình đang thực hiện, chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2023: 32,11 
ha (gồm 14 công trình dự án với diện tích 28,38 ha và 3,73 ha đất dịch vụ thương 
mại trong các vị trí dân cư quy hoạch).  

+ Công trình không chuyển tiếp: Dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ xã Hồng 
Hưng và xã Toàn Thắng 22,0 ha;

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp biến động tăng 51,91 ha, kết quả thực hiện được 1,40 ha, còn 
50,51 ha chưa thực hiện, đạt 2,70% kế hoạch được duyệt, trong đó:

+ Công trình đã thực hiện 1,40 ha: Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Hoàng 
Long 0,60 ha; Nhà máy sản xuất nước uống không ga Hồng Sâm 0,80 ha- đổi tên 
thành Công ty TNHH thực phẩm Hưng Long (xã Đoàn Thượng).

+ Công trình đang thực hiện, chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2023: 52,91 
ha (20 dự án, công trình).

+ Công trình, diện tích không chuyển tiếp 5,63ha: Cơ sở sản xuất. gia công 
may mặc và phụ liệu ngành may, xã Yết Kiêu 1,53 ha; Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp xã Tân Tiến 2,80 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Thống 
Kênh 1,0 ha; Xây dựng nhà máy in và sản xuất bao bì Đức Trường 0,30 ha.

 Ngoài ra đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm trong năm kế hoạch do 
chuyển sang các loại đất khác nhưng chưa thực hiện.
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* Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu được duyệt tăng 78,83 ha, kết quả thực 
hiện đến hết năm 2022 là 12,72 ha, còn 66,10 ha chưa thực hiện, đạt 16,14% kế 
hoạch được duyệt.

* Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được duyệt tăng 80,33 ha, kết quả thực hiện 
đến hết năm 2022 được 9,18 ha, còn 71,15 ha chưa thực hiện, đạt 11,43% kế 
hoạch được duyệt, trong đó: 

+ Công trình đã thực hiện: 24,10 ha (03 công trình), gồm: Xây dựng khu 
dân cư mới tại 2 xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc 19,23 ha; Khu 
dân cư phía Bắc ngã tư Trạm Bóng 1,0 ha; Khu dân cư số 1 xã Quang Minh 3,87 
ha; 

+ Công trình đang thực hiện, chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2023: 118,82 
ha (26 công trình).

+ Công trình không chuyển tiếp: 27,87 ha (03 công trình), gồm: Khu dân cư 
dịch vụ du lịch sinh thái Quang Minh 21,0 ha; Xây dựng điểm dân cư mới Đường 
Gừng thôn Đươi 3,52 ha; Điểm dân cư trung tâm xã Đồng Quang 3,35 ha. 

* Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được duyệt tăng 8,07 ha, kết quả thực hiện đến 
hết năm 2022 được 0,30 ha, còn 7,77 ha chưa thực hiện, đạt 3,72% kế hoạch được 
duyệt, trong đó:

+ Công trình đã thực hiện: Đất xen kẹp, dôi dư CMĐ SD đất sang đất ở: 
0,30 ha.

+ Công trình đang thực hiện, chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2023: 39,40 
ha (03 công trình), gồm: Khu dân cư mới phía Đông Bắc- Thị trấn Gia Lộc 37,0 
ha; Khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dương 1,60 ha; Đất xen kẹp, dôi dư 
chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở 0,40 ha.

+ Công trình không chuyển tiếp 1 phần (Khu dân cư mới phía Đông Bắc - 
Thị trấn Gia Lộc) 5,69 ha.

(Chi tiết theo biểu 03)
3. Đánh giá kết quả thực hiện.
3.1. Đánh giá chung:
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 
cấp, cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực. Làm cơ sở 
pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng 
đất trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của toàn huyện 
đạt tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, nhiều danh mục 
công trình, dự án đề ra không được thực hiện hoặc thực hiện đạt tỷ lệ thấp như: đất 
an ninh, đất quốc phòng, đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất ở tại đô 
thị, đất ở tại nông thôn, đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông 
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nghiệp...Công tác lập và quản lý kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế, còn một số công trình, dự án bổ sung trình UBND tỉnh 
trong năm.

3.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

- Một số công trình, dự án cấp trên phân bổ như: Khu, cụm công nghiệp, Dự 
án khu dân cư phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc, Khu thương mại và dịch vụ xã 
Quang Minh...diện tích xác định trong kế hoạch năm lớn, đòi hỏi thực hiện trong 
thời gian dài, có những dự án chưa triển khai thực hiện đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Công tác GPMB có khó khăn vì đan xen giữa dự án Nhà nước thu hồi đất 
và dự án thỏa thuận chuyển nhượng đất dẫn đến có sự chênh lệch về giá đền bù; có 
nhiều hộ gia đình, cá nhân không đồng ý với phương án bồi thường và đòi hỏi đền 
bù ngoài quy định của nhà nước dẫn đến khó khăn trong công tác GPMB.

         - Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đầu tư, quy hoạch chi tiết, hoặc 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết chậm, thủ tục thẩm định (nhất là quy hoạch một số 
điểm dân cư) kéo dài dẫn đến chậm triển khai thực hiện.

- Một số công trình, dự án huy động vốn đầu tư lớn, trong khi các xã, thị 
trấn khó khăn về nguồn lực, thiếu kinh phí đầu tư xây dựng các dự án, công trình, 
nguồn kinh phí chỉ trông chờ vào cấp trên hỗ trợ và từ nguồn đấu giá đất nên 
không thực hiện được.

- UBND tỉnh chậm có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý diện tích đất công đối 
với các dự án thuê đất dẫn đến khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng 
đất, giao đất, cho thuê đất.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023. 
* Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2023:
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh V/v 
Phê duyệt phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử 
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dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1971/STNMT-KHTC ngày 13 tháng 10 năm 2022 
của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022; hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2030; lập 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

1. Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Đất quốc phòng: 4,18 ha;
Đất an ninh: 9,50 ha;
Đất khu công nghiệp: 197,94 ha;
Đất cụm công nghiệp: 30,0 ha;
Đất phát triển hạ tầng: 63,33 ha (Đất giao thông: 30,53 ha; đất thủy lợi 

1,85 ha; đất cơ sở văn hóa 0,25 ha; đất cơ sở y tế 4,15 ha; đất cơ sở giáo dục 
đào tạo 5,16 ha; đất cơ sở thể dục thể thao 1,83 ha; đất công trình năng lượng: 
10,43 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 ha; đất cơ sở tôn giáo 6,23 ha; đất 
làm nghĩa trang, nghĩa địa 2,40 ha);

Đất ở tại đô thị: 39,30 ha;
Đất ở nông thôn: 118,91 ha;
Đất thương mại dịch vụ: 28,03 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 51,82 ha;
Đất nông nghiệp khác 8,10 ha.

(Chi tiết kèm Biểu 04).
2. Biến động chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2023:
(Chi tiết kèm Biểu 05)

IV. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất của huyện tại trụ sở UBND các 
xã, thị trấn và Nhà văn hóa thôn, KDC để người dân nắm được, tạo sự đồng thuận 
trong công tác GPMB.

- Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp 
luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền 
lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong 
việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

- Chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với Hội đồng 
giải phóng mặt bằng huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chế độ chính sách 
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của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; vận động tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Triển khai thực hiện quản lý đất đai và tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo kế 
hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; xác định chính xác 
diện tích, nguồn gốc và đối tượng sử dụng đất để lập phương án bồi thường, thực 
hiện giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, 
kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép, sai giấy phép 
và lấn chiếm bất hợp pháp.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 
chủ trương đầu tư hạ tầng các khu dân cư, tiến độ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 
trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện công tác 
GPMB.

2. Đối với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện; các cơ quan chuyên 
môn của huyện:

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tích cực phối hợp với các chủ đầu tư, 
UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các dự án 
khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đồng thời tích cực đôn đốc, 
hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các công trình, dự án tại các địa phương. 

- Bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện các công trình, dự án trong 
kế hoạch sử dụng đất 2023 được duyệt.

- Ban hành Thông báo thu hồi đất theo đúng quy định đến chủ sử dụng đất 
đối với các công trình, dự án phải thu hồi đất.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện trình tự, thủ tục trong công 
tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB; công tác lập hồ sơ để thẩm định trình 
cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho 
thuê đất bảo đảm theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai ở các địa 
phương. Đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp chậm triển khai 
thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp khác:
Căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được phê duyệt, UBND huyện chỉ 

đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung đo vẽ bản đồ địa 

chính; quy hoạch mặt bằng, quy hoạch xây dựng chi tiết khu đất xin chuyển mục 
đích, lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, xây dựng hạ 
tầng khu dân cư mới, đồng thời điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã... 
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trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập đầy đủ hồ sơ thủ tục trình cấp có có thẩm 
quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, đấu giá 
quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tăng thu ngân sách.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, lập kế hoạch đào tạo, chuyển đổi ngành 
nghề cho số lao động tại các khu vực bị thu hồi đất nhằm giúp cho người dân có 
đất bị thu hồi có việc làm mới, ổn định cuộc sống.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo 
hướng tính gọn, đơn giản và giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để 
người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở 
dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý đất đai; thực hiện nghiêm việc quản 
lý đất đai theo kế hoạch: Công tác thẩm định, xét duyệt dự án; thu hồi đất và giao 
đất bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư đảm bảo dân chủ công khai, đúng luật để sớm có mặt bằng sạch cho 
các công trình, các khu dân cư và các dự án, góp phần tích cực thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 - BCH đảng bộ huyện;
 - Thường trực HĐND huyện;
 - Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
 - Đại biểu dự kỳ họp;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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