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NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất  

đ  c đ   r  kh i qu  hoạch   loại r ng  t  n m      đến n m       

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11  năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 

 2 NQ-HĐND ngày 0  12 2021 của HĐND tỉnh về thành  ập Đoàn giám sát về 

qu n   , s  d ng diện t ch đ t đư c đưa ra  h i quy hoạch 3  oại r ng  t  năm 

2011 đến năm 2020 ; 

Qua xem xét Báo cáo  ết qu  giám sát số 69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 

năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về qu n   , s  d ng diện 

t ch đ t đư c đưa ra  h i quy hoạch 3  oại r ng  t  năm 2011 đến năm 2020 ; ý 

 iến th o  uận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại  ỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều  . Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 

69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị qua 

giám sát về quản l , s  d ng di n tích đất được đưa ra kh i quy hoạch 3 loại 

r ng  t  năm 2011 đến năm 2020 . 

Điều  . Để thực hi n tốt vi c quản l , s  d ng di n tích đất được đưa ra 

kh i quy hoạch 3 loại r ng trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hi n một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghi p và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huy n, thị xã, thành phố nghiêm túc 

khắc ph c những tồn tại, hạn chế được Đoàn giám sát nêu trong Báo cáo số 
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69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 với lộ trình và các mốc thời gian c  

thể trong vi c giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân đối với di n tích đưa ra kh i quy hoạch 3 loại r ng theo Quyết 

định số 674/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 và Quyết định số 714/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không để kéo dài gây bức xúc trong 

nhân dân. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huy n, thị xã, thành phố khẩn trương 

phối hợp với Sở Nông nghi p và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng phương án bố trí s  d ng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

chuyển m c đích, thu hồi, giao cho địa phương quản l  đối với di n tích đất 

được quy hoạch đưa ra kh i 3 loại r ng theo Quyết định 4315/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014, Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và phần di n tích chưa giao về cho địa phương quản l  thuộc di n tích 

đưa ra kh i quy hoạch 3 loại r ng theo Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 

13/3/2007 và Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

3. Quan tâm bố trí kinh phí đo đạc di n tích đất đưa ra kh i quy hoạch 3 

loại r ng làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất cho hộ dân. 

4. Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra vi c giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với di n tích đất đưa ra kh i quy 

hoạch 3 loại r ng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển m c đích, thu hồi, giao 

cho địa phương quản l . Qua kiểm tra, rà soát, chỉ đạo tổ chức thanh tra đối với 

những trường hợp có dấu hi u vi phạm pháp luật. 

5. Chỉ đạo làm rõ trách nhi m của các đơn vị có liên quan trong vi c 

chậm thực hi n các thủ t c trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao di n tích 

đất đã đưa ra kh i quy hoạch 3 loại r ng về cho địa phương quản l  để người 

dân lấn chiếm. 

6. Chỉ đạo x  l  những vướng mắc trong công nhận quyền s  d ng đất 

cho người dân đối với di n tích được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất 

trước khi đưa vào quy hoạch 3 loại r ng và những trường hợp cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất cho hộ dân khi chưa đưa ra kh i quy hoạch 3 loại r ng 

nhưng sau đó đã đưa ra kh i quy hoạch 3 loại r ng. 

7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huy n, thị xã, thành phố phối hợp với 

đơn vị chủ r ng rà soát tất cả những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất chồng lấn với di n tích đất r ng để thu hồi theo đúng quy định. 
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Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hi n Nghị quyết này, 

định kỳ vào kỳ họp thường l  cuối mỗi năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hi n.  

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát vi c thực hi n nghị quyết này. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội, Hội đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát vi c thực hi n Nghị quyết 

này; phản ánh kịp thời tâm tư nguy n vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân 

liên quan vi c quản l , s  d ng di n tích đất được đưa ra kh i quy hoạch 3 loại 

r ng trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy 

định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hi u lực kể t  ngày 

thông qua./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường v  Quốc hội; 

- Chính phủ;  

- Bộ Nông nghi p và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                            
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;          

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- HĐND và UBND các huy n, thị xã, thành phố;                             

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ, 09b) Duy 

 

 

 

 

 

 

Ngu ễn Hoài Anh 
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