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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả việc thực hiện công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có 

vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. 

   

 

Thực hiện Quyết định số 08 QĐ-HĐND ngày 23/05/2022 của thường trực 

hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh về việc giám sát công nhận lại diện tích đất ở 

cho các thửa đất có vườn, ao gắn liền đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 

trên địa bàn huyện Kỳ Anh (giai đoạn 2018-6/2022). 

Thực hiện Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và Quyết định 

37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh; về việc Ban hành quy định 

điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa 

đất có vườn ao, kế hoạch số 1064/ KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc thực hiện công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có 

nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn huyện Kỳ Anh; UBND xã 

Kỳ Thư tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND huyện Kỳ Anh như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂMTÌNH HÌNH : 

 Xã Kỳ Thư cách trung tâm huyện Kỳ Anh 15km về phía Nam, có đường 

Quốc lộ 1A đi qua với chiều dài hơn 4km. Toàn xã có 6 thôn 1.268 hộ với 4.022 

nhân khẩu.  

- Phía bắc giáp xã Kỳ Thọ 

- Phía nam giáp xã Kỳ Tân; Kỳ Châu 

- Phía đông giáp xã Kỳ Hải 

- Phía tây giáp xã Kỳ Văn  

Tổng diện tích đất tự nhiên 487,14 ha chiếm 100% diện tích tự nhiên toàn xã, 

trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp: 293,07ha chiếm 60,16% diện tích tự nhiên 

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 173,78ha chiếm 35,67% diện tích tự nhiên 

- Nhóm đất chưa sử dụng: 20,28ha chiếm 4,16% diện tích tự nhiên 

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện: 

Quyết định số 30/QĐ-ĐU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Đảng ủy về việc 

thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc công nhận lại đất ở cho các thửa đất ở cho các 

thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 

2.2. Ủy ban nhân dân xã ban hành: 

- Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc kiện 

toàn hội đồng tư vấn xét duyệt công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất ở cho 

các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 

18/12/1980. 

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc thực hiện 

công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn 

liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. 



- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc thành 

lập các tiểu ban tư vấn xét duyệt công nhận lại đất ở cho các thửa đất ở cho các 

thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. 

 - Thông báo số 19 /TB-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2019 về việc hướng 

dẫn kê khai đơn đề nghị công nhận lại đất ở cho các thửa đất ở cho các thửa đất có 

nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. 

 - Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 về việc thành lập 

thành lập tổ thẩm định hồ sơ xin công nhận lại đất ở cho các thửa đất ở cho các 

thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. 

Các hội nghị, cuộc họp đã tổ chức 

- Họp cán bộ cốt cán, trong UBND xã triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 

số: 2443/ QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch 1064/KH-UBND 

ngày 08/10/2018 của UBND huyện Kỳ Anh; 

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng triển khai một số nội dung về 

việc công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980. 

- UBND xã họp HĐTV đất đai xã; các tiểu ban rà soát các thôn  triển khai 

kế hoạch và phổ biến nội dung, nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu đối với các đối tượng 

đủ điều kiện hoặc không đủ điều công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 

18/12/1980 cho các thành viên biết và thực hiện; 

- Họp các chi bộ triên khai kế hoạch của UBND xã để đảng viên trong chi 

bộ nắm rỏ về nội dung Quyết định số: 2443/ QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 

UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện cũng như kế hoạch của xã; 

- Các thôn tổ chức họp toàn nhân dân quán triệt, triển khai thực hiện kế 

hoạch của UBND xã về việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 

18/12/1980, thông báo cho nhân dân biết để những hộ xét đủ điều kiện đến đăng 

ký; 

- Họp tiểu ban rà soát các thôn :  

+ Về thành phần: 

  Tổ chỉ đạo công tác theo quyết đinh của Đảng ủy; Công chức địa chính 

cùng với cấp ủy, ban cán sự thôn và một số người am hiểu về đất đai của thôn họp 

tiến hành rà soát, đối tượng được công nhận hay không được công nhận. 

+  Tiến hành phân loại đối tượng hộ chính chủ hay hộ thừa kế, hay hộ nhận 

chuyển nhượng; 

+ Khoanh vùng trên bản đồ, vùng ở trước 1980, vùng ở sau 1980, ghi tên 

chủ hộ trên bản đồ 299 TTg;  

+ Rà soát trên bản đồ 299 TTg  (ghi tên chủ hộ lên bản đồ). 

- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 cho 

nhân dân thôn Hòa Bình có 68 trường hợp; 

- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 

cho nhân dân thôn Liên Miệu có 73  trường hợp; 

- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 

cho nhân dân thôn Đan Trung có 65 trường hợp; 

- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 

cho nhân dân thôn Trung Giang có 70 trường hợp; 

- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 

cho nhân dân thôn Thanh Hòa có 74 trường hợp; 



- Họp HĐTV cấp đất xét công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 

cho nhân dân thôn Trường Thanh có 66 trường hợp; 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Công tác tuyên truyền để người dân biết về chủ trương và các thủ tục 

cần thiết. 

- Hình thức tuyên truyền:  

 +Trên hệ thống loa truyền thanh xã và ở các thôn 337 lượt , viết 5 bài  trên 

trang thông tin điện tử.  

 +Thông qua các tổ chức họp đoàn thể về sơ, tổng kết ở các chi đoàn, chi 

hội. 

  +Thông qua các cuộc họp chi bộ, họp thôn, họp các tổ liên gia 

  +Pano, áp phích, khẩu hiệu 15 biển tuyên truyền ở các thôn và trên trục 

đường chính của xã 

 + Các hình thức khác: Lồng ghép các chương trình hội nghị giao ban cán bộ 

cốt cán từng tháng, hội nghị về tập huấn nuôi trồng thủy sản, kế hoạch hóa gia 

đình, đại hội Phụ nữ, CCB….. 

 - Số lượng người dân, hộ gia đình được tiếp cận chủ trương. 

2.2.Tình hình thực hiện chủ trương công nhận lại theo các quyết định 

2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020  của UBHD tỉnh: 

2.2.1.Tổng lượng thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980;  Trong 

đó:   

-Tổng số thửa có nhu cầu công nhận lại 619 thửa 

- Số thửa đã được kê khai, đăng ký về UBND xã 619 thửa 

- Số thửa đủ điều kiện sau khi họp HĐTV đất đai xã và ý kiến cộng đồng 

dân cư 416 thửa 

2.2.2. Kết quả đạt được: 

-Số thửa đã được UBND xã xét duyệt và chuyển lên huyện 334 thửa 

-Số thửa đã hoàn thành việc chuyển đổi công nhận lại, đã có kết quả chuyển 

về cho các hộ dân 284/416 thửa đạt 68,27%  

-Số thửa còn tồn đọng 132 thửa, chưa thực hiện được trong đó riêng thôn 

Trường Thanh nằm trong địa giới hành chính của xã Kỳ Thọ có 66 thửa, hiện nay 

đã hoàn thành hồ sơ 30 thửa, còn lại rải rác các thôn 66 thửa. Lý do các thửa đất đủ 

điều kiện công nhận đất ở tại thôn Trường Thanh đã hoàn thành hồ sơ theo quyết 

định 2443, ngày 01 tháng 12 năm 2022 do UBND tỉnh ban hành Quyết định 37 

thay thế quyết định 2443, do vậy lại phải làm hồ sơ từ đầu, trong thực hiện còn 

lúng túng trong việc xác định diện tích được công nhận theo quyết định 37 của 

UBND tỉnh, ngày 02/06/2022 phòng TN-MT đã có công văn hướng dẫn trực tiếp 

về việc xác định diện tích công nhận lại đất ở. 

III. CÁC KHÓ KHĂN, TỒN TẠI: 

- Trong quá trình thực hiện Quyết định 2443 ngày 20/8/2018 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh, còn nhiều vướng mắc về hồ sơ thủ tục, chưa đồng bộ trong việc 

hướng dẫn xây dựng hồ sơ. Cán bộ chuyên môn chưa tham mưu kịp thời để tổ 

chức thực hiện, còn chậm so với kế hoạch đề ra. Sự chỉ đạo của Chính quyền chưa 

quyết liệt, kịp thời nên hiệu quả chưa cao. 

- Không có giấy tờ, tài liệu xác minh đất ở trước năm 1980 lưu lại. 



- Xác định thời điểm cho những hộ ở vào thời điểm 1978, 1979, 1980, 

1981, 1982 gặp nhiều khó khăn.  

- Tách thửa cho con trên thửa đất gốc, hiện nay con chưa có nhà ở không 

đủ điều kiện để xin công nhận lại đất ở. 

- GCNQSD đất của nhân dân thế chấp vay vốn tại các ngân hàng đang còn 

nhiều. 

- Bản đồ 299 lưu ở xã bị hư hỏng, rách nát, bản đồ 299 gốc không có lưu 

tại sở TM&MT tỉnh Hà Tĩnh nên ảnh hưởng đến việc xây dựng hồ sơ.  

IV. GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức, triển khai thực hiện công nhận lại đất ở 

cho các thửa đất sử dụng trước ngày 18/12/1980 theo quyết định 37 ngày 

01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Xây dựng kế hoạch làm hồ sơ theo từng tuần, từng tháng để đảm bảo kế 

hoạch đến 30/09/2022 phải hoàn thành, trừ trường hợp bất khả kháng không giải 

quyết được phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Hội đồng tư vấn đất đai của xã tiến hành họp xét xác định nguồn gốc của 

các thửa đất dân chủ, công khai đúng Luật đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn. 

- Hội đồng tư vấn có trách nhiệm họp xét công khai, đúng đối tượng theo 

quy định tại quyết định 37 ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử 

dụng đất, thực hiện việc kê khai đăng ký xin công nhận đất ở cho các thửa đất đã rà 

soát và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.   

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí, hoặc cho phép thu một phần kinh 

phí để hỗ trợ cho các tiểu ban và những người dân họp để lấy ý kiến khu dân cư. 

Trên đây là tổng họp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc công nhận 

lại đất ở trước ngày 18/12/1980 của xã Kỳ Thư. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- Thường trực HĐND  xã; 

-  Lưu VT./. 
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