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CHỈ THỊ cña ñy ban nh©n D¢N tØnh

“V/v đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ”


Thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận nhằm cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  vào năm 2005. Qua kiểm tra tình hình cho thấy khối lượng công việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ ) còn tương đối lớn (còn khoảng 9% diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân và riêng diện tích đất của tổ chức chưa được cấp GCN QSDĐ  khoảng 62%). Điều này đòi hỏi cần có sự nổ lực, chỉ đạo tập trung và phấn đấu cao của các sở - ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp.

Để đảm bảo triển khai thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ hoàn thành đúng thời gian yêu cầu ( năm 2004 kết thúc cơ bản công tác cấp GCN QSDĐ khu vực nông thôn), đồng thời căn cứ vào nội dung công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành”, trong đó cho phép các tỉnh được tiếp tục sử dụng mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành cho đến hết ngày 30/9/2004; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị Thủ trưởng sở-ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Thị xã từ nay cho đến ngày 30/9/2004 phải tập trung thực hiện ngay một số công việc sau đây :

1.Sở Tài Chính cân đối ngân sách đủ để đáp ứng nguồn kinh phí sử dụng cho công tác cấp GCN QSDĐ trên toàn tỉnh theo kế hoạch của Huyện, Thị và Sở Tài nguyên và Môi trường từ nay cho đến 30/9/2004 và phân bổ trực tiếp nguồn ngân sách này đến các đơn vị. Đồng thời chỉ đạo Phòng Tài chính các huyện, thị xã phải phân bổ ngân sách của Huyện kịp thời cho công tác cấp giấy chứng nhận theo khối lượng và tiến độ thực hiện công việc do Phòng Nông nghiệp - Địa chính, Phòng Quản lý đô thị  đề nghị. 

2.Chủ tịch UBND huyện, thị xã từ nay cho đến ngày 30/9/2004 phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp GCN QSDĐ ở cả 2 khu vực nông thôn và đô thị, cụ thể  :

- Khẩn trương kiểm tra tình hình thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác cấp giấy chứng nhận; tăng cường lực lượng, củng cố  tổ chức, hoạt động của các hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn và kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện công tác cấp GCN của Phòng Nông nghiệp-Địa chính và UBND cấp xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế - bộ phận quản lý đất đai - ngân hàng trong quá trình đăng ký, cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân;  xem xét và giải quyết nhanh những vấn đề mà cơ quan quản lý đất đai - thuế xin ý kiến trong quá trình xét hợp thức hóa quyền sử dụng đất để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành đúng thời gian yêu cầu . 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-Địa chính, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện các công việc sau đây :

+ Sử dụng các phương tiện thông tin hiện có và lực lượng cán bộ địa chính kể cả cán bộ xã - khóm - ấp và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản để thực hiện việc thông tin vận động những chủ sử dụng đất chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa được cấp GCN QSDĐ đến UBND cấp xã, phường, thị trấn  lập hồ sơ đăng ký hoặc bổ túc hồ sơ đăng ký để được xem xét cấp GCN QSDĐ. 

+ Khẩn trương thẩm tra, phân loại, xác minh, xét duyệt và xác nhận vào hồ sơ đăng ký cấp GCN của hộ, cá nhân, in trích lục GCN và trình ký  đúng theo thời gian quy định. 

+ Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải tạo mọi điều kiện cho cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện công tác đăng ký cấp GCN QSDĐ   từ nay  cho đến 30/9/2004, hạn chế việc phân công công tác khác trong suốt thời gian này.  

	3. Sở Tài nguyên và Môi trường  thực hiện các công việc sau đây :

 - Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc cấp GCN QSDĐ trên toàn tỉnh, tập huấn  hướng dẫn về quy trình đo đạc, xác minh và đăng ký, cấp GCN QSDĐ theo quy định hiện hành, cố gắng đơn giản về thủ tục và hỗ trợ cho UBND các huyện, thị đẩy nhanh tiến độ cấp GCN, giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt chuyên môn.

            - Phối hợp với UBND các huyện thị và các ngành có liên quan rà soát đất tổ chức chưa được cấp GCN QSDĐ, lập kế hoạch chi tiết và thông báo các tổ chức đến thực hiện việc đăng ký và cấp GCN QSDĐ theo quy định, đề xuất với UBND tỉnh hướng xứ lý  các trường hợp vi phạm trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức để tiến hành hợp thức hóa, cấp GCN hoặc thu hồi theo Luật định.

4. Thủ trưởng các sở-ngành và đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, an ninh quốc phòng, các doanh nghiệp, đơn vị của: Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có đất trên địa bàn tỉnh và chưa được cấp GCN QSDĐ phải khẩn trương lập hồ sơ đăng ký đất (trong đó có báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất), nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra và tiến hành lập thủ tục cấp GCN QSDĐ. Những trường hợp đất chưa được đo tách thể hiện trên bản đồ địa chính, hoặc biên bản đo vẽ ranh giới mốc giới chưa hoàn chỉnh (đối với đất thuộc TX Vĩnh Long và 6 thị trấn) hoặc đất có biến động chưa cập nhật chỉnh lý ... tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm cắm mốc ranh thửa đất và liên hệ với tổ chức đo đạc (có tư cách pháp nhân) để tiến hành đo vẽ phần đất xin cấp GCN.

5. Sở Văn hóa thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông tin tuyên truyền về nội dung và kế hoạch thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ để nhân dân hiểu rõ và đồng tình ủng hộ.

6. Cục thuế chỉ đạo các Chi cục thuế các huyện thị thực hiện việc quy định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp GCN theo đúng tinh thần nội dung của công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành”  , 

	  Yêu cầu giám đốc các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Văn hoá thông tin, Đài phát thanh truyền hình, Cục trưởng cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các sở - ban - ngành tỉnh có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh để có biện pháp chỉ đạo giải quyết./
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