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Kính gửi:   

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;  

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 6 HĐND thành phố.  

Qua rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại điểm 8 

công văn số 3468/UBND-TH, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải 

quyết như sau: 

1. Cử tri quận Cái Răng phản ánh công tác cải cách hành chính còn 

nhiều cản trở, gây khó khăn cho người dân nhất là đối với lĩnh vực quản lý 

đất đai. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu đề` xuất hoặc xem xét 

cải cách, đơn giản hóa, đảm bảo hiệu quả thiết thực nhằm tạo thuận tiện trong 

giao dịch, tránh phiền hà cho người dân 

Nội dung cử tri phản ánh “lĩnh vực quản lý đất đai” chưa cụ thể là thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Cái Răng (thủ tục 

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; Chuyển mục đích sử dụng đất; 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu) hay thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường (các hồ sơ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

quận Cái Răng thực hiện). Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở 

để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát tình hình giải quyết thủ tục 

hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cái Răng. 

Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến cử tri quận Cái 

Răng một số nội dung như sau: 

Kể từ tháng 12 năm 2021 đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

quận Cái Răng triển khai thí điểm liên thông Thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và 

cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại quận Cái Răng. Trong quá trình thí điểm 

còn gặp một số vướng mắc, khó khăn dẫn đến thời gian đầu phát sinh hồ sơ trễ 

hẹn. Nguyên nhân cụ thể: 

- Nguyên nhân khách quan: 
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+ Thời gian qua thành phố đầu tư nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa 

bàn dẫn đến nhiều biến động về đất đai, theo đó các giao dịch trên địa bàn phát 

sinh nhiều do nhu cầu về nhận chuyển quyền, xây dựng nhà ở, biến động đất đai 

do đo vẽ, cập nhật thửa đất theo bản đồ địa chính chính quy; bên cạnh đó việc 

chủ sử dụng không liên hệ hoặc liên hệ không đầy đủ các chủ sử dụng giáp ranh, 

do đó không đủ điều kiện để đo đạc, đạc viên phải liên hệ nhiều lần mới hoàn 

thành công tác đo đạc. 

+ Việc mua bán, chuyển nhượng nhiều lần qua nhiều chủ sử dụng theo hình 

thức góp vốn, chuyển nhượng hợp đồng góp vốn,... không theo quy định của 

pháp luật vẫn còn diễn ra trên địa bàn quận Cái Răng.  

+ Trang thiết bị máy móc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 

Cái Răng được trang bị đã lâu, đến nay thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến 

tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Nguyên nhân chủ quan: 

+ Nhân sự của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cái Răng thực 

tế còn ít, trong khi số lượng hồ sơ quá nhiều. Viên chức Chi nhánh vừa thực 

hiện công tác đo đạc, giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; vừa trong giai đoạn chuyển tiếp triển khai 

thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) nên 

thường xuyên bị quá tải công việc. 

+ Sự phối hợp giữa ngành Tài nguyên và Môi trường với ngành Thuế trong 

liên thông thuế điện tử thời gian đầu chưa chặt chẽ nên quá trình thực hiện còn 

khó khăn, bất cập. 

+ Một số thủ tục phức tạp cần cơ chế phối hợp nhiều ngành, nhất là thủ tục 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hồ sơ biến động tăng diện tích,... cơ quan tham 

gia phối hợp trả lời ý kiến cũng chưa đảm bảo thời gian theo quy chế phối hợp, 

hoặc trả lời còn chung chung, không theo nội dung cần xin ý kiến, dẫn đến khó 

khăn trong chứng nhận quyền sở hữu cho người dân. 

Tuy nhiên, các khó khăn, vướng mắc nêu trên đến thời điểm này cơ bản đã 

được khắc phục. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện kết nối hệ thống quản lý đất đai VBDLIS của ngành Tài 

nguyên và Môi trường với hệ thống một cửa điện tử thành phố để việc tiếp nhận 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện đồng bộ. Tiếp tục 

liên thông Thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi 

trường để giảm bớt thời gian luân chuyển hồ sơ thực hiện xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận và Chi cục 

thuế khu vực trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. 

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện tăng 

cường giải quyết hồ sơ đo đạc, cấp Giấy chứng nhận kịp thời cho hộ gia đình, cá 

nhân (làm thêm, làm ngoài giờ,…), phối hợp với các đơn vị có chức năng đo đạc 
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hỗ trợ thực hiện việc đo đạc đối với các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. 

2. Cử tri quận Cái Răng, huyện Phong Điền đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường thành phố có biện pháp đẩy nhanh công tác đo đạc, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, tránh tình trạng trễ hẹn, 

hướng dẫn nhiều lần, gây phiền hà cho Nhân dân 

Để đẩy nhanh công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa 

phương, tránh tình trạng trễ hẹn, hướng dẫn nhiều lần, gây phiền hà cho Nhân dân, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện chủ động đề xuất phối hợp với các 

đơn vị có chức năng đo đạc hỗ trợ thực hiện việc đo đạc đối với các hồ sơ chuyển 

quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn quận, huyện, 

như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng đo đạc bản đồ Tấn Cường đã 

tiếp nhận xử lý đo đạc ngoại nghiệp 158 hồ sơ đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp 

và đang tiến hành xử lý nội nghiệp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn đo đạc bản đồ 

ACB Hậu Giang tiếp nhận 118 hồ sơ đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp và đang 

tiến hành xử lý nội nghiệp. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường hỗ trợ đo đạc hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 

HĐND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- VPĐK đất đai; 

- Lưu: VT,VPS,1. 
…npho/kqkncutri-3468/T9.2022… 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Thảo 
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