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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản  

tháng 3 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2020 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3/2020. 

1. Về công tác quản lý đất đai: 

- Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để thực hiện công tác kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

- Lập hồ sơ thuê đất tại xã Nghĩa Hưng với tổng diện tích 64618,2 m
2
; trả lời 

đối với 01 trường hợp tự nguyện trả lại đất tại xã Nghĩa Hưng. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng Phương án sử dụng đất đối với 418,57 ha của 

Công ty cà phê 706 sau cổ phần hóa giao lại cho địa phương quản lý (gồm 311,06 

ha đất tại xã la Nhin và 107,51 ha đất tại xã Nghĩa Hòa). 

- Xây dựng đề cương và dự toán số hóa dữ liệu tài nguyên và môi trường 

năm 2020; tham gia góp ý việc xây dựng cây xăng, nhà ở tại xã Ia Khươl. 

- Chuyển mục đích sử dụng đất 13 trường hợp với diện tích 2262 m
2
. Trong 

đó từ đất nông nghiệp sang đất ở 1562 m
2
, cây hàng năm khác sang cây lâu năm 

600 m
2
 . 

- Cấp 34 giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện với tổng diện tích 

53541,4 m
2
. 

- Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường 

dây 500 kV Dốc sỏi - Pleiku 2. 

2. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản: 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức kiểm tra đột xuất tình hình khai thác cát tại xã Chư Đang Ya. Qua 

kết quả kiểm tra không có tổ chức, cá nhân nào khai thác cát trái phép. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Ngành của tỉnh tham gia 

ý kiến báo cáo trữ lượng thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng thị trấn Ia Ly - Ia 

Phí trình tỉnh phê duyệt trữ lượng theo quy định của Công ty TNHH tài nguyên môi 

trường Hoàng Long. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Ngành của tỉnh kiểm tra 

hiện trạng đề án xin thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH khai thác khoáng sản 

và xây dựng Trọng Nghĩa đã trúng đấu giá theo Quyết định số 1090/QĐ-ƯBND 

ngày 25/11/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Tham gia góp ý văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. 



- Trong tháng không xử lý trường hợp nào vi phạm hành chính về lĩnh vực 

khoáng sản theo thẩm quyền. 

  II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4/2020. 

1. Về công tác quản lý đất đai: 
- Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn dở 

dang, tồn đọng trong tháng 3 như đã nêu trên; 

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

các dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất, cấp giấy CNQSD đất; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống 

kê đất đai; giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; công tác tiếp dân; tham 

gia xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu. 

- Tiếp tục giải quyết một số đơn thư và các công việc còn tồn đọng, thường 

xuyên và phát sinh khác về đất đai theo chức năng quy định.  

2. Về công tác quản lý tài nguyên khoảng sản: 

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình về các hoạt động khai thác 

cát, đá trái phép trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo 

đúng quy định. 

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4748/KH-UBND 

ngày 27/12/2019 về việc kiểm tra hoạt động khoáng sản, công tác bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản chưa khai thác, công tác cải tạo, phục hồi môi trường và đóng 

cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn năm 2020; 

- Tiếp tục chỉ đạo phòng chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép 

trên địa bàn theo quy định; thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công 

tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện. 

 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý tài 

nguyên khoáng sản tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4/2020./. 

  
Nơi nhận: 

  - Ban thường vụ Huyện ủy; 

  - Lãnh đạo UBND huyện; 

  - Phòng TNMT; 

  - CVP, các PVP; 

  - Lưu: VT, CVKT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nay Kiên 
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