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CHỈ THỊ
                               Về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003


Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp lần thứ tư và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Đây là đạo luật rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu lực quản lý, khuyến khích việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy phải tổ chức triển khai thi hành Luật đất đai để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng  trật tự kỷ cương đi vào nề nếp.
 
Căn cứ chỉ thị số 05/2004/CT-TTg, ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :

1/. Triển khai công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai:

Công tác tuyên truyền phổ biến học tập pháp luật về đất đai phải tiến hành một cách thường xuyên liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. 

Trước mắt trong quý II phải mở đợt tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản liên quan rộng rãi trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành. 

	 Giao cho Hội đồng tuyên truyền pháp luật của Tỉnh kết hợp với sở Tài Nguyên và Môi Trường trao đổi thống nhất nội dung để phổ biến, giáo dục về pháp luật đất đai đến các Sở, Ban ngành tỉnh các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Doanh nghiệp Nhà nước, Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thị xã và Hội đồng tuyên truyền pháp luật huyện, thị xã .

Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để nhân dân hiểu rõ luật và thi hành.

2/. Kiện tòan tổ chức bộ máy và đẩy nhanh cải cách hành chính trong quản lý đất đai đối với ngành Tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở.

Giao Sở Nội vụ kết hợp Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai ở cấp huyện-thị, xã-phường , thị trấn và trình UBND tỉnh về đề án kiện tòan bộ phận quản lý đất đai gắn với quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện theo biên chế hiện có. 

Sở Tài Nguyên và Môi Trường chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý đất đai, theo mô hình một cửa đạt hiệu quả cao. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

3/. Tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý sử dụng đất. 

a. Công tác quy họach, kế họach sử dụng đất :
Giao Sở Tài Nguyên và Môi Trường kết hợp với UBND huyện thị khẩn trương  rà sóat lại quy họach, kế họach sử dụng đất của một số huyện thị để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy họach, kế họach sử dụng đất của tỉnh .  

 Thực hiện ngay việc công bố, công khai quy họach, kế họach sử dụng đất. Khắc phục tình trạng quy họach " treo ". Chậm nhất đến 30/4/2004 các huyện thị phải thực hiện xong và báo cáo về UBND tỉnh.

b. Chấn chỉnh công tác giao đất cho thuê đất thu hồi đất:
Giao sở Tài Nguyên và Môi Trường kết hợp với UBND huyện thị tổ chức thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, khắc phục tình trạng giao đất , cho thuê đất tùy tiện, lãng phí. Kiểm tra và kiến nghị giải quyết các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thực hiện không đúng quy định, lấy quỹ đất, nhà công cho thuê lại. Việc giao đất sử dụng cho mục đích kinh doanh và làm nhà ở thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có quyền sử dụng đất trên cơ sở quy họach kế họach sử dụng đất đã được xét duyệt.

Năm 2004 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi những diện tích đất đã giao hoặc cho các tổ chức thuê, nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không bảo đảm tiến độ theo quy định; đất sử dụng không đúng mục đích được giao hoặc cho thuê; đất nông nghiệp của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, dùng cho sản xuất cải thiện đời sống. 

c. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	 UBND huyện thị phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất thuộc khu vực đô thị và nông thôn đã đăng ký ban đầu, nhưng đến nay chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phấn đấu đến năm 2005 hòan thành việc cấp giấy chứng nhận các lọai, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai và tạo thuận lợi cho phát triển thị trường bất động sản. 

d. Đổi mới công tác quản lý giá đất, khắc phục bao cấp về giá đất.
Giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Xây Dựng, Cục Thuế và UBND các huyện thị kiểm tra lại giá đất để đề xuất điều chỉnh giá đất đối với những khu vực có giá đất quá bất hợp lý, đồng thời chuẩn bị phương án khảo sát và công bố giá theo quy định của Luật đất đai mới. Chậm nhất đến ngày 30/4/2004 phải hòan chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

e. Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Xây Dựng, Sở Kế họach Đầu tư và UBND các huyện thị rà sóat lại cụ thể việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, khắc phục có hiệu quả những mặt yếu kém để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trước hết tập trung những dự án trọng điểm của Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, các dự án đầu tư phát triển sản xuất và dịch vụ của mọi thành phần kinh tế, áp dụng hình thức nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất thỏa thuận với người sử dụng đất dưới các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn hoặc cho thuê bằng quyền sử dụng đất.

Trong khi chờ Luật đất đai có hiệu lực thi hành, các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh thực hiện thí điểm việc thu hồi đất ngay sau khi quy họach, kế họach sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và được công bố, không phải đợi có dự án được phê duyệt theo quy định hiện hành. Từ nay việc giải phóng mặt bằng đối với những nơi cần phải tái định cư chỉ được thực hiện sau khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện tái định cư.

4/. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý sử dụng đất.

a. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai.
	Năm 2004 giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài Nguyên và Môi Trường tập trung thực hiện thanh tra kiểm tra theo quyết định số 273/QĐ-TTg, ngày 12/4/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai. 

Qua kiểm tra, thanh tra, báo cáo rõ các quỹ đất, nhà và cụ thể các đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị truy cứu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật đối với những cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ hoặc giao đất cho thuê đất trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

b. Giải quyết dứt điểm những khiếu nại tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng.
Giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm giải quyết dứt điểm đối với các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất tồn đọng từ năm 2003 trở về trước, tập trung trước hết cho những khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng đất dẫn tới tranh chấp khiếu nại tố cáo.
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