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BÁO CÁO 

Giải trình về tiến độ thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và lập 

hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-HĐND, ngày 29/9/2021 kế hoạch tổ chức 

giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 10 năm 2021; Thông báo số 

95/TB-BKTXH ngày 30/9/2021 của HĐND thành phố Lạng Sơn về Chương trình 

khảo sát tình hình và kết quả thực hiện dự án: Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08 phường, xã 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình 

thực hiện và giải trình một số nội dung như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Do nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất ngày càng tăng cao 

tại các khu vực đô thị, giáp ranh đô thị dẫn đến việc chỉnh lý bản đồ lớn; các dự án, 

các khu đô thị mới đã hình thành. Một số phường, xã có tờ bản đồ địa chính phải 

thực hiện chính lý biến động trên 80%, một số tờ bị hư hỏng trong quá trình bảo 

quản, khó khăn trong việc cập nhật chỉnh lý biến động.  

Diện tích đã được đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 

100% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Đối với 05 phường và xã Mai Pha diện tích 

đo đạc bản đồ được thực hiện từ năm 1996 - 1998; 02 xã còn lại: Xã Hoàng Đồng 

được đo đạc bản đồ năm 2001, xã Quảng Lạc đo đạc bản đồ năm 2003. 

Thực hiện Công văn số 570/UBND - KTN ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc chuyển đổi hệ tọa độ, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai 

và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án: Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 phường, xã trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Dự án được UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại 

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 và Quyết định số 4792/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 3228 QĐ-UBND ngày 29/12/2019 trong 

đó 06/08 phường, xã thực hiện đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp 

GCNQSD đất, xã Hoàng Đồng cả đo mới cả chỉnh lý, riêng địa bàn xã Quảng Lạc 

chỉ thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD 

đất, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2021. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Trên cơ sở các quyết định trên, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 

101/KH-UBND ngày 06/4/2018; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 08/6/2020; Kế 

hoạch số 177/KH-UBND ngày 16/6/2021 về việc thực hiện công tác đo đạc chỉnh 

lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 08 phường, xã 

thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 về việc 

thành lập Tổ công tác thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất tại dự án; Để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án ngày 09/8/2021 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 2251/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD 

đất tại dự án theo đó tăng tổ thẩm định hồ sơ cấp đổi từ 3 viên chức lên 8 viên chức 

của Văn phòng Đăng ký đất đai là thành viên tổ thẩm định. Đến nay, kết quả thực 

hiện như sau:  

1. Công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 

về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án, Quyết định số 331/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách các 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặt hàng công trình Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 phường xã trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trên cơ sở các Quyết định nêu trên ngày 23/3/2018 

phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, ngay sau 

khi ký hợp đồng UBND thành phố đã mở hội nghị triển khai dự án cấp thành phố và 

chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với đơn vị tư vấn mở hội nghị họp dân của 

từng khối, thôn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về đo đạc, lập Bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận và nội dung của Kế hoạch này; đồng thời thông báo kế hoạch của đơn vị tư vấn 

thực hiện các nội dung chung về đo đạc, cấp giấy chứng nhận để các chủ sử dụng 

đất nắm được kế hoạch, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đo 

đạc, lập Bản đồ địa chính. Các đơn vị thực hiện theo từng địa bàn cụ thể như sau:  

- Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ Hà Nội: 

Là đơn vị thực hiện xây dựng lưới khống chế đo vẽ và lưới địa chính phục vụ 

công đoạn đo đạc và triển khai công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất địa bàn phường 

Đông Kinh, phường Hoàng Văn Thụ và xã Hoàng Đồng. 

Ngay sau khi ký hợp đồng đơn vị đã triển khai đo vẽ. Đến tháng 8/2020, đơn vị 

hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt bản đồ địa chính 

công đoạn đo đạc hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường 

có ý kiến không ký bản đồ công đoạn đo đạc mà chỉ ký bản đồ địa chính sau khi đã 

hoàn thiện công tác cấp GCNQSD đất. Sau khi có văn bản của Tổng cục Quản lý 

đất đai hướng dẫn thì ngày 17/12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt bản 

đồ hiện trạng phường Đông Kinh, phường Hoàng Văn Thụ, ngày 12/11/2020 ký 

bản đồ hiện trạng xã Hoàng Đồng để làm cơ sở cấp GCNQSD đất. 

- Công ty cổ phần Đất Việt: 

Là đơn vị thực hiện địa bàn phường Chi Lăng, Vĩnh Trại, xã Mai Pha, riêng 

phường Tam Thanh đến 18/6/2021 mới ký hợp đồng. 

+ Phường Vĩnh Trại, phường Chi Lăng, xã Mai Pha: Ngày 31/12/2019 hoàn 

thiện hồ sơ và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt bản đồ địa chính công 

đoạn đo đạc hiện trạng sử dụng đất. 
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+ Phường Tam Thanh: 

Ngày 23/3/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng với Công 

ty TNHH MTV Mạnh Chung.  

Ngày 28/12/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Lạng Sơn là chủ đầu 

tư cùng với Công ty TNHH MTV Mạnh Chung đơn vi thi công, Trung tâm kiểm 

định sản phẩm công nghệ thông tin đơn vị tư vấn giám sát đã nghiệm thu chất lượng, 

khối lượng công trình sản phẩm đợt 1 để làm căn cứ thanh toán cho đơn vị thi công 

số tiền là 1.221.843.000đồng. Do đơn vị thi công chỉ dừng lại ở khối lượng nghiệm 

thu đo đạc bản đồ mà không có nhân lực thực hiện tiếp công đoạn tiếp theo, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường đã làm văn bản nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công thực 

hiện tiếp công đoạn tiếp theo nhưng đơn vị thi công vẫn không có nhân lực thực 

hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng hợp đồng với đơn vị thi công.  

Ngày 13/11/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV 

Mạnh Chung, Trung tâm kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin đơn vị tư vấn 

giám sát đã làm Biên bản chốt khối lượng thực hiện để làm cơ sở thanh lý Hợp 

đồng với đơn vị thi công. Đơn vị Giám sát khẳng định về phần sản phẩm khối 

lượng đã thanh toán đơn vị giám sát đang lưu giữ đầy đủ để làm căn cứ cho việc 

xác nhận khối lượng đã hoàn thành và thực hiện các công việc tiếp theo.  

Sau khi ký Hợp đồng số 01/2021/HĐKT với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất 

Việt thực hiện công việc tiếp theo thì đơn vị Tư vấn giám sát đã bàn giao sản phẩm 

công đoạn đo đạc, các tài liệu phai số, số liệu đo đạc cho Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đất Việt đầy đủ để thực hiện công tác kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định. Nhưng cho đến nay Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt 

chưa triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có ý kiến 

không sử dụng được số liệu do Công ty TNHH Mạnh Chung đo đạc. Công ty cổ 

phần Tập đoàn Đất Việt sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy chứng 

nhận sau khi triển khai cơ bản công việc tại địa bàn phường Vĩnh Trại, phường Chi 

Lăng và xã Mai Pha. 

 - Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng Ngọc Việt:  Là đơn vị thực hiện 

địa bàn xã Quảng Lạc. Đến nay đã thực hiện xong công tác đo đạc, được Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra và chỉ ra những sai xót cần bổ sung hoàn thiện vào 

ngày 01/4/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đôn đốc nhưng đến 

nay đơn vị thi công chưa giao nộp hồ sơ và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường rà soát lại để hoàn thiện hồ sơ. 

2. Công tác kê khai, lập hồ sơ cấp GCN QSD đất 

 Tháng 01/2020, sau khi bản đồ công đoạn đo đạc phường Chi Lăng, Vĩnh 

Trại, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, xã Mai Pha và xã Hoàng Đồng được Sở Tài 

nguyên và Môi trường ký duyệt, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức kê khai, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến tháng 6/2021 có tổng số 25.023/57.340 

thửa đất được kê khai, đạt 43,6%, trong đó đã xét duyệt 1.158 thửa đất, đủ điều 

kiện 547 thửa, không đủ điều kiện 611 thửa. 

 Từ kết quả kiểm tra thực tế cho thấy tiến độ cấp giấy rất chậm, việc chậm 

hoàn thiện hồ sơ đo đạc, chính lý, cấp giấy ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn dữ liệu 

đầu vào (Cơ sở dữ liệu địa chính) để cung cấp cho Dự án VILG của UBND tỉnh 
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Lạng Sơn, do đó UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 

theo tuần, theo đó lựa chọn phường Hoàng Văn Thụ và phường Vĩnh Trại làm hai 

phường trọng điểm để hoàn thành công tác cấp giấy trước tháng 9/2021, hàng tuần 

yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ cụ thể. 

 Sau khi triển khai Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 16/6/2020 tiến độ kê 

khai và cấp giấy có tiến triển rõ rệt, tính đến hết ngày 06/10/2021, số liệu kê khai đã 

tăng 3.617 thửa đất thành 28.649/57.340 thửa cần kê khai, đạt tỷ lệ 50%, trong đó: 

 Đã tiến hành xét duyệt 14.774 hồ sơ. Tổ thẩm định kết luận đủ điều kiện 

6.286 hồ sơ, đạt tỷ lệ 43%; chưa đủ điều kiện (cần xác minh bổ sung, thiếu chữ ký 

giáp ranh,...) 4.134 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 28%; không đủ điều kiện 4.354 hồ sơ (tranh 

chấp, chưa chia thừa kế, lấn chiếm đất, biến động lớn về diện tích, tự ý chuyển 

mục đích...), chiếm tỷ lệ 29%.  

 Đã chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố xem xét thẩm 

định 4.885 hồ sơ/6.286 hồ sơ đã xét đủ điều kiện (Phần còn lại đơn vị tư vấn đang 

hoàn thiện để chuyển UBND các phường, xã phê đơn), trong đó: 2.729 hồ sơ đã 

chuyển Công ty in GCNQSD đất, 1.287 hồ sơ đang thẩm định, 869 hồ sơ không đủ 

điều kiện trả lại.  

 Đối với phường Tam Thanh và xã Quảng Lạc sẽ tiến hành công tác kê khai 

cấp GCNQSD đất ngay sau khi bản đồ địa chính công đoạn đo đạc được Sở Tài 

nguyên và Môi trường ký duyệt. 

(Có biểu 1 tổng hợp chi tiết kèm theo) 

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố đã thường xuyên tổ 

chức các cuộc họp với thành phần tham dự gồm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo và công chức UBND các phường, xã 

cùng đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị đo đạc và ban hành Công văn số 2179/UBND-

TNMT ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Đo đạc chỉnh lý, đo 

vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất (Công văn nêu chi tiết 

thành phần hồ sơ và việc xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện); Thông 

báo số 358/TB-UBND ngày 04/5/2021 kết luận cuộc họp xem xét giải quyết vướng 

mắc trong công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án đo 

đạc Bản đồ địa chính trên địa bàn 08 phường, xã. 

 Phòng Tài nguyên – Môi trường thương xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện dự án bằng nhiều hình thức: Điện thoại trực tiếp, chỉ đạo cử cán bộ phối 

hợp tham gia các buổi họp xét cấp Giấy trực tiếp giải đáp khó khăn, vướng mắc 

của đơn vị tư vấn và phường, xã. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Công 

văn số 1914/UBND-TNMT ngày 07/8/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thành phố Lạng Sơn, Công văn số 

2307/UBND-TNMT ngày 12/8/2021 về việc đề nghị kiểm tra, rà soát và sửa chữa 

Bản đồ địa chính của Dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Công văn số 

2558/UBND-TNMT ngày 27/8/2021 về việc đôn đốc thực hiện dự án đo đạc chỉnh 

lý bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn...  
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 Trên cơ sở thực hiện các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của UBND thành phố, 

các vướng mắc cơ bản được giải quyết, tiến độ thực hiện dự án được đẩy nhanh. 

 3. Kinh phí thực hiện và kết quả giải ngân 
 

3.1. Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 35.798.689.000 đồng 

 - Kinh phí Xây dựng lưới địa chính: 798.159.179 đồng. 

 - Kinh phí đo vẽ lại thành lập bản đồ địa chính: 14.823.602.851 đồng. 

 - Kinh phí Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: 3.963.768.533 đồng. 

 - Kinh phí cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ: 14.208.628.000 đồng. 

 - Kinh phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán: 742.700.973  đồng. 

 - Kinh phí kiểm tra, nghiệm thu: 1.261.828.855 đồng. 

 3.2. Thực hiện giải ngân vốn 

 3.2.1. Thực hiện giải ngân vốn trong năm 2018 

 - Tạm ứng hợp đồng: 631.378.000 đồng. 

 + Kinh phí đo vẽ lại thành lập bản đồ địa chính: 42.366.000 đồng. 

 + Kinh phí Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: 518.000.000 đồng. 

 + Kinh phí kiểm tra, nghiệm thu: 71.012.000 đồng. 

 - Thanh toán khối lượng hoàn thành: 8.470.842.000 đồng. 

 + Kinh phí Xây dựng lưới địa chính: 749.571.000 đồng. 

 + Kinh phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán: 700.663.000 đồng. 

 + Kinh phí đo vẽ lại thành lập bản đồ địa chính: 6.737.020.000 đồng. 

 + Kinh phí kiểm tra, nghiệm thu: 283.588.000 đồng. 

 3.2.2. Thực hiện giải ngân vốn trong năm 2019 

 Thanh toán khối lượng hoàn thành: 8.042.125.000đồng (Đã bao gồm thu hồi 

tạm ứng năm 2018) 

 - Kinh phí đo vẽ lại thành lập bản đồ địa chính:  7.758.254.000 đồng. 

 - Kinh phí kiểm tra, nghiệm thu: 283.871.000 đồng. 

 3.2.3. Thực hiện giải ngân vốn trong năm 2020 

 Thanh toán khối lượng hoàn thành: 3.055.982.000 đồng. 

 * Tính đến thời điểm hiện nay đã giải ngân được 19.568.949.000 đồng, đạt 

tỷ lệ 54,7%, bao gồm toàn bộ kinh phí công đoạn đo đạc. Công đoạn cấp 

GCNQSD chưa thực hiện giải ngân do chưa có sản phẩm là GCNQSD đất. 

(Có biểu 2 tổng hợp chi tiết kèm theo) 
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III. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH 

1. Nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ thực hiện 

dự án; trách nhiệm chủ yếu thuộc về cơ quan, đơn vị nào? 

 Kết quả thực hiện:  

 Dự án: Đo đạc, chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

được giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn là Chủ đầu tư 

tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2018, hoàn thành dự án vào tháng 12/2020 mặc 

dù đã được gia hạn đến tháng 12/2021, nhưng kết quả thực hiện đến nay cho thấy 

tiến độ chậm so với yêu cầu đề ra. Tính đến hết quý III năm 2021 mới hoàn thành 

công tác đo đạc bản đồ địa chính của 06/08 phường, xã; Khối lượng kê khai đạt 

50%, khối lượng đã xét duyệt đạt 43% và chưa có phường xã nào cấp được giấy 

chứng nhận cho chủ sử dụng đất. 

 Từ nay đến hết năm 2021 dự án không thể hoàn thành được theo tiến độ và 

kế hoạch đã đề ra.  

 Tổng kinh phí dự án được phê duyệt: 35.798.689.000 đồng, đã giải ngân 

được 19.568.949.000 đồng, đạt tỷ lệ 54,7%, bao gồm toàn bộ kinh phí công đoạn 

đo đạc. Công đoạn cấp GCNQSD chưa thực hiện giải ngân do chưa có sản phẩm là 

GCNQSD đất. 

 Theo Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án và Hợp đồng 

kinh tế, căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành thực tế (bản đồ đo đạc đã 

được sở Tài nguyên và Môi tường nghiệm thu), phòng Tài nguyên và Môi trường 

đã thực hiện thanh toán cho công đoạn đo đạc bản đồ của các phường, xã  

- Nguyên nhân khách quan 

 Trong 9 tháng đầu năm 2021 UBND thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó có việc ban hành kế hoạch chi tiết và 

lựa chọn 02 phường trọng điểm để ưu tiên tập trung hoàn thành trước là phường 

Hoàng Văn Thụ và phường Vĩnh Trại. Đối với các vướng mắc đã tổ chức họp giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ 

dự án, cơ bản các khó khăn vướng mắc lớn đã được UBND thành phố hướng dẫn 

tại Công văn số 2179/UBND-TNMT ngày 07/9/2020 và Thông báo số 358/TB-

UBND ngày 04/5/2021. Tuy nhiên, thời điểm tập trung lực lượng cho 02 phường 

trọng điểm là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh covid 19 ở một số địa 

phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, nên đơn vị tư vấn không thể tăng cường được 

lực lượng mà chỉ có thể xem xét điều chỉnh người từ các tổ công tác có sẵn ở thành 

phố Lạng Sơn. 

Quá trình triển khai thực hiện có thay đổi về quy định của pháp luật, điều 

chỉnh một số nội dung kỹ thuật thực hiện, do đó phải thực hiện điều chỉnh đối 

với các hồ sơ đã kê khai trước đó. 
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Quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận đến công đoạn in Giấy chứng 

nhận có thay đổi thông tin cá nhân của người sử dụng đất như thay đổi chứng 

minh thư thành Căn cước công dân; Thay đổi số nhà, số ngõ… 

Qua kiểm tra cho thấy, do bản đồ địa chính trước xây dựng trên hệ tọa độ 

HN72, quá trình chuyển sang hệ tọa độ VN2000 có sự sai lệch nhất định so với bản 

đồ đo mới. Cơ bản các thửa đất đều có biến động ít, nhiều về ranh giới dẫn đến 

diện tích (tăng, giảm) so với GCNQSDĐ và bản đồ địa chính cũ; Một số khu đất 

có sự sai lệch toàn khu tịnh tiến đều, hoặc sai hướng cả khu. Trong số 06 phường, 

xã đã đo vẽ bản đồ thì chỉ có phường Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ là đo đạc lại toàn 

bộ diện tích tự nhiên, còn phường Đông Kinh, Chi Lăng và xã Hoàng Đồng không 

thực hiện đo vẽ đối với đất Lâm nghiệp, do đó không thể đánh giá được nội dung 

chuyển hệ tọa đô có làm sai lệch tổng diện tích tự nhiên hay không. 

Địa bàn xã Hoàng Đồng có biến động đất đai rất lớn: ranh giới thay đổi, 

hình thể thay đổi, diện tích thay đổi, vị trí cấp đất dịch chuyển cả khối, chuyển đổi 

ngõ đi từ trước ra sau hoặc ngược lại. Mặt khác, xã Hoàng Đồng trước đây đã 

được đo đạc bản đồ theo chỉ thị 299 và đo đạc bản đồ địa chính chính quy năm 

2000 đến 2003, thực hiện cấp GCN đại trà vào năm 1998 trên nền bản đồ 299, cấp 

GCN năm 2004 trên nền bản đồ năm 2000 đến 2003, còn nhiều GCN được cấp 

theo bản đồ giải thửa 299, chưa được cấp đổi theo bản đồ địa chính đo đạc năm 

2000 nên công tác đối soát, thẩm định gặp nhiều khó khăn.  

Một số chủ sử dụng đất không thường trú trên địa bàn (các khu đất trống, đất 

nông nghiệp) nên không quy chủ được thửa đất hoặc chưa đến kê khai đất đai do 

chưa biết thông tin và thời gian làm việc để đến nhà văn hóa thôn, khối để thực 

hiện các thủ tục kê khai đăng ký đất đai theo quy định.  

Qua họp xét còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện như: phải bổ sung thành 

phần hồ sơ, phải họp cụm dân cư trong trường hợp bị lệch tọa độ cả dãy (cả lô) 

trong khu dân cư, các thửa đất có phần diện tích tăng ra phần đất công (đường, 

ngõ, rãnh mương….) không đủ điều kiện cấp đổi phải phân tích và giải thích cho 

các chủ sử dụng đất mất rất nhiều thời gian và phải chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện trừ 

phần đất công. 

Một số chủ sử dụng không đồng ý với kết quả đo đạc hiện trạng, muốn giữ 

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ hoặc đang có tranh chấp; Một số chủ sử 

dụng đất dù đã được mời nhiều lần nhưng không đến kê khai. 

Nhiều thửa đất thực tế đã thu hồi để làm đường, hiện trạng đã xây dựng ổn 

định trong vỉa hè nhưng chưa được đền bù nên các chủ sử dụng không công nhận 

thửa đất theo hiện trạng sử dụng mà yêu cầu kê khai đất đai lại theo GCN QSD đất 

đã cấp, cụ thể toàn bộ các chủ sử dụng có thửa đất ở mặt đường Phai Vệ, đường Lê 

Đại Hành thuộc phường Vĩnh Trại, các thửa đất mặt đường Chùa Tiên (đối diện 

Chùa Tiên), phường Chi Lăng cần phải tuyên truyền, vận động và giải thích nhiều. 

Một số trường hợp đã nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển 

nhượng, tặng cho, thừa kế) nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định; 

trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận (do bị mất, hỏa hoạn….); tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép không 
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đủ điều kiện thực hiện trong dự án làm tăng tỷ lệ hồ sơ không đủ điều kiện, mất 

nhiều thời gian giải thích và hướng dẫn thủ tục cho người dân. 

Nhiều thửa đất đã bị thu hồi một phần để thực hiện dự án từ lâu nhưng chưa 

được chỉnh lý GCNQSD đất, khó khăn trong công tác khai thác hồ sơ bồi thường, 

mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ. 

Đến nay cơ bản hồ sơ đã kê khai đợt 1 tại các phường, xã đã đưa ra họp xét 

hết. Tuy nhiên, do tình hình dich bệnh Covid diễn biến phức tạp, kéo dài làm chậm 

tiến độ thực hiện dự án, khó khăn trong công tác tiếp tục mời dân để triển khai 

công tác kê khai bổ sung, xác minh, bổ sung hồ sơ và đối chiếu GCNQSD đất gốc 

để in GCNQSD đất theo quy định. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu cho UBND thành 

phố thực hiện các nội dung công việc, nhưng quá trình triển khai thực hiện đôi khi 

chưa thể hiện hết trách nhiệm đối với công việc được giao, chưa phát huy hết vai 

trò, trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổng hợp, chưa thực sự chỉ đạo sát sao, bao 

quát và quyết liệt, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm. Đối với một số nội dung khó 

khăn, vướng mắc còn lúng túng trong việc tham mưu phương án giải quyết.  

Các cơ quan có liên quan phối hợp như UBND các phường, xã, Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đôi khi chưa thực sự quyết liệt, đối với một số khó khăn, vướng 

mắc còn chưa thực sự chủ động báo cáo, đề xuất phương án giải quyết. 

Các đơn vị được ký kết hợp đồng tổ chức thực hiện chưa thực sự chủ động 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chưa đảm bảo chuẩn bị đầy đủ số hồ sơ để họp xét 

theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra, sau họp xét chưa khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ đủ điều kiện chuyển UBND các phường, xã phê đơn để chuyển Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai thẩm định theo quy định. Các hồ sơ qua xét duyệt đã đủ 

điều kiện nhưng chậm in được Giấy chứng nhận. 

Cơ quan giám sát chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, dẫn đến những 

vướng mắc trong quá trình thực hiện chậm được giải quyết. 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao là Chủ đầu tư, do đó tiến độ 

dự án chậm thuộc trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị 

kiểm tra nghiệm thu là Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin. 

 2. Những hồ sơ đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất (2.729 hồ sơ), nhưng đến nay chưa 

cấp được giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, nguyên nhân, lý do, trách 

nhiệm thuộc cơ quan, đơn vị nào? Làm rõ 869 hồ sơ các phường, xã đã xét duyệt 

đủ điều kiện, nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định lại không 

đủ điều kiện.
 

 
2.729 hồ sơ đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, nhưng đến nay chưa in GCNQSD 

do Sở Tài nguyên và Môi trường chậm cung cấp phôi giấy chứng nhận, mã vạch và 

nhiều chủ sử dụng đất thay đổi thông tin cá nhân sau kê khai.  

 Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa đôn đốc quyết liệt, quá trình thực hiện 

đơn vị thi công chưa thực sự chủ động, không kịp thời báo cáo vướng mắc.  
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 Đơn vị giám sát sau khi ký hợp đồng chưa thực hiện theo nội dung hợp 

đồng đã ký, chưa bố trí đảm bảo nguồn nhân lực, chưa chủ động trong công tác 

giám sát.  

 Đối với 869 hồ sơ các phường, xã đã xét duyệt đủ điều kiện, nhưng Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định lại không đủ điều kiện, do hồ sơ đã có biến 

động sau khi kê khai, đơn vị thi công chưa hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Tổ 

thẩm định, một số hồ sơ biến động diện tích lớn so Giấy chứng nhận đã cấp, cần phải 

kiểm tra, xác minh bổ sung. 

 3. Đối với công tác đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính phường 

Tam Thanh: Công ty TNHH MTV Mạnh Chung thực hiện và đã được thanh 

toán 1.221.843.000 đồng/2.321.750.000 đồng (52,8%), nhưng tài liệu bản đồ do 

Công ty TNHH MTV Mạnh Chung bàn giao không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, 

không sử dụng được...Vậy số tiền (1,22 tỷ đồng) đã chi trả cho Công ty TNHH 

MTV Mạnh Chung sẽ xử lý như thế nào? 

Theo Hợp đồng số 259/2018/HĐKT ngày 23/03/2018 giữa Phòng Tài 

nguyên và Môi trường TP Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Mạnh Chung, tại 

khoản 7.2 điều 7 Thanh toán và tạm ứng Hợp đồng có ghi Bên A tạm ứng không 

quá 30% giá trị kinh phí đo vẽ, thành lập bản đồ cho bên B sau khi ký hợp đồng. 

Thanh toán khối lượng công việc hoàn thành theo khối lượng thực tế thi công được 

hai bên kiểm tra nghiệm thu sau khi trừ giá trị tạm ứng.  

Ngày 28/12/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Lạng Sơn chủ đầu tư 

cùng với Công ty TNHH MTV Mạnh Chung đơn vi thi công, Trung tâm kiểm định 

sản phẩm công nghệ thông tin đơn vị tư vấn giám sát đã nghiệm thu chất lượng, 

khối lượng công trình sản phẩm đợt 1 để làm căn cứ thanh toán cho đơn vị thi công 

số tiền là 1.221.843.000đồng.  

Do đơn vị thi công chỉ dừng lại ở khối lượng nghiệm thu đo đạc bản đồ mà 

không có nhân lực thực hiện tiếp công đoạn tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường TP Lạng Sơn đã làm văn bản nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công thực hiện 

tiếp công đoạn tiếp theo nhưng đơn vị thi công vẫn không có nhân lực thực hiện, 

nên UBND thành phố đã chỉ đạo dừng hợp đồng với đơn vị thi công.  

Ngày 13/11/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn chủ 

đầu tư, Công ty TNHH MTV Mạnh Chung đơn vi thi công, Trung tâm kiểm định 

sản phẩm công nghệ thông tin đơn vị tư vấn giám sát đã làm Biên bản để chốt khối 

lượng thực hiện để làm cơ sở thanh lý Hợp đồng với đơn vị thi công. Đơn vị Giám 

sát khẳng định về phần sản phẩm khối lượng đã thanh toán đơn vị giám sát đang 

lưu giữ đầy đủ để làm căn cứ cho việc xác nhận khối lượng đã hoàn thành và thực 

hiện các công việc tiếp theo. Vì vậy căn cứ vào Biên bản trên ngày 13/11/2020 

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Lạng Sơn đã làm Biên bản thanh lý hợp đồng 

với Công ty TNHH MTV Mạnh Chung.   

Sau khi ký Hợp đồng số 01/2021/HĐKT với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất 

Việt thực hiện công việc tiếp theo thì đơn vị Tư vấn giám sát đã bàn giao sản phẩm 

công đoạn đo đạc, các tài liệu phai số, số liệu đo đạc cho Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đất Việt đầy đủ để thực hiện công tác kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định.  
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Theo khối lượng đã nghiệm thu thì khối lượng đúng với giá trị đã thanh 

toán. Do vậy không làm thất thoát tiền của Nhà nước, không phải bỏ thêm tiền 

thực hiện công đoạn đã thanh toán. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký Hợp 

đồng số 01/2021/HĐKT ngày 18/6/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt 

thực hiện công việc tiếp theo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần 

Tập đoàn Đất Việt chưa bố trí được người để thực hiện cho nên không có cơ sở để 

đánh giá tài liệu bản đồ do Công ty TNHH MTV Mạnh Chung bàn giao là không 

đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, không sử dụng được. Công ty cổ phần Tập đoàn 

Đất Việt có ý kiến, hiện nay công việc của các phường Vĩnh Trại, phường Chi 

Lăng và xã Mai Pha đã cơ bản, hiện đang thực hiện công tác nội nghiệp và in Giấy 

chứng nhận, do đó sẽ bố trí nhân lực để triển khai tiếp các công việc trên địa bàn 

phường Tam Thanh. 

IV. KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Đối với những thửa đất còn lại chưa kê khai 

UBND các phường, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, 

quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai bằng 

nhiều hình thức (trong các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, khối; phát trên loa; Thông 

báo niêm yết tại trụ sở UBND và các điểm sinh hoạt khu dân cư), chú trọng tuyên 

truyền người dân nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm, cụ thể: 

Theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai 2013: Đăng ký đất đai là bắt buộc 

đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sử 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. 

 Tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu khi cấp đổi GCNQSD đất theo dự 

án người dân không phải nộp bất kỳ khoản phí, lệ phí nào. Tuy nhiên, khi dự án 

kết thúc, người sử dụng đất mới đi thực hiện các thủ tục đơn lẻ sẽ tự chịu hoàn 

toàn các phí, lệ phí theo quy định. 

 Thông báo cho toàn thể người dân liên hệ UBND các phường, xã có đất để 

thực hiện kê khai cấp GCNQSD đất theo quy định. 

 Các thửa đất không đủ điều kiện do tranh chấp, lấn, chiếm…sẽ thực hiện cấp 

Giấy chứng nhận sau khi dự án hoàn thành theo quy định. 

2. Đối với những thửa đất đã kê khai 

UBND các phường, xã tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan 

đẩy nhanh tiến độ họp xét, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xác minh bổ sung, hoàn 

thiện chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét theo quy định. 

Các đơn vị thi công cần tăng cường nhân lực, vật lực, trang thiết bị thi công 

đảm bảo tiến độ. 

3. Đối với những thửa đất đã kê khai, xét duyệt đủ điều kiện 

Các đơn vị thi công chủ động in Giấy chứng nhận, chuyển Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai trình ký để trả kết quả cho nhân dân. 

* Đối với tất cả các khâu công việc nêu trên, phòng Tài nguyên và Môi 

trường là cơ quan chuyên môn được UBND thành phố giao là Chủ đầu tư, có trách 
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nhiệm chủ trì tham mưu thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất phương án giải quyết. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về 

tiến độ, kết quả công việc được giao. 

 UBND thành phố trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:         
- HĐND TP (b/c); 

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Đơn vị thi công; Đơn vị giám sát; 

- Lưu: VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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