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PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Số:      /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

P. Trần Hưng Đạo, ngày      tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xử lý đất dôi dư 

Cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn phường

Thực hiện Chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Dương; Kế hoạch số 
365/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND thành phố về thực hiện xử lý đất 
dôi dư, cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn thành phố. UBND phường Trần Hưng 
Đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xử lý đất dôi 
dư cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biển sâu rộng, kịp thời, thường xuyên nội dung của 

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể nhân dân trên địa 
bàn phường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai vào nề nếp.

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư trong nhân dân, giải quyết 
nhu cầu sử dụng của nhân dân, tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

- Tăng nguồn thu từ đất cho ngân sách địa phương, tạo nguồn lực để đầu 
tư, xây dựng các công trình của phường và phát triển kinh tế.

2. Yêu cầu
- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi 

hành, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 
đất đai.

- Xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa địa phương và các 
Phòng, ban chuyên môn của thành phố trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 
và giải quyết yêu cầu xử lý đất của người dân nhanh chóng, kịp thời, dân chủ, 
công khai, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật đất đai, ổn định tình hình 
địa phương.

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường 
xuyên với các hình thức phù hợp, phong phú.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Đối tượng
Cá nhân, chủ sử dụng đất có nhu cầu được xử lý đất dôi dư, có cam kết thực 

hiện đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.
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2. Nội dung
- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của Luật Đất đai trong việc ổn 

định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; đảm 
bảo quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai;

- Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn thi hành 
Luật Đất đai (Nghị định 43/2014; Nghị định 01/2017; Nghị định 91/2019 …);

- Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 18/7/2022; Kế hoạch số 365/KH-
UBND ngày 14/10/2022 của UBND thành phố Hải Dương về thực hiện xử lý đất 
dôi dư, cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn thành phố;

- Văn bản số 429/BC-UBND ngayỳ 18/7/2022 quy định và hướng dẫn các 
bước thực hiện xử lý đất “Xen kẹp” đất “Dôi dư” trong khu dân cư trên địa bàn 
thành phố;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 25/7/2022; Thông báo số 24/TB-UBND 
ngày 25/7/2022 của UBND phường Trần Hưng Đạo về thực hiện xử lý đất dôi dư, 
cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn phường;

- Công văn số 2751/UBND-TNMT ngày 21/10/2022 của UBND thành phố 
Hải Dương về việc thực hiện xử lý các trường hợp đất xen kẹp, dôi dư của hộ gia 
đình, cá nhân và giải quyết TTHC về đất đai;

3. Hình thức tuyên truyền
- Thành lập Tổ giúp việc để tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến việc xử lý đất dôi dư trên địa bàn phường.
- Đài truyền thanh phường và các khu dân cư tổ chức tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh các nội dung về việc thực hiện xử lý các trường hợp đất 
xen kẹp, dôi dư của hộ gia đình, cá nhân và giải quyết TTHC về đất đai.

- Thông qua đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; qua sinh hoạt của chi bộ, cá 
Hội nghị và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Tuyên truyền trên trang Fanpage, Zalopage của phường.
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phường.
4. Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Cán bộ địa chính – Xây dựng
- Là bộ phận tham mưu giúp UBND phường tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch xử lý đất dôi dư, cấp Giấy CNQSD đất; làm đầu mối phối hợp giữa  
cơ quan có liên quan trong thực hiện các hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính 
hệ thống của thông tin tuyên truyền. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý 
đất dôi dư, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND phường để có biện pháp điều chỉnh 
nội dung, hình thức tuyên truyền thích hợp. 
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- Cung cấp thông tin thường xuyên về Kế hoạch xử lý đất dôi dư, cấp 
Giấy CNQSD đất để nhân dân toàn phường được biết.

- Phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin tham mưu, hướng dẫn 
các nội dung tuyên truyền Kế hoạch xử lý đất dôi dư, cấp Giấy CNQSD đất.

- Hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo đề xuất khó 
khăn, vướng mắc, tình huống phát sinh để lãnh đạo UBND phường kịp chỉ đạo, 
giải quyết.

- Lập danh sách các hộ đủ điều kiện, đối chiếu với sự phù hợp với quy 
hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất và Kế 
hoạch sử dụng đất.

- Là đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp tham mưu giải quyết những 
vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý đất dôi dư tại địa phương và chuyển 
hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các trình tự tiếp theo 
(Tổng hợp làm thủ tục giúp nhân dân đăng ký đo tập trung không làm nhỏ lẻ 
từng hộ và không để nhân dân tự đi đăng ký đo đạc).

- Là Tổ trưởng Tổ giúp việc xử lý đất dôi dư phải thực hiện giải quyết 
theo đúng quy định, trình tự thủ tục, bảo đảm thời gian cho nhân dân; khi có khó 
khăn, vướng mắc báo cáo UBND để chỉ đạo giải quyết; nghiêm cấm việc thực 
hiện trái quy định, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, 
làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của phường và thành phố.

2. Cán bộ văn hóa thông tin phường
- Tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 

phường, UBND phường tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung 
theo kế hoạch tuyên truyền của UBND phường. 

- Phối hợp với các bộ phận cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính về cấp 
Giấy CNQSD đất, thường xuyên đưa những bản tin, biên tập các bài viết, bài 
tuyên truyền về xử lý đất dôi dư trên địa bàn phường một cách nhanh chóng, kịp 
thời; tiến độ thực hiện kế hoạch để nhân dân nắm bắt các thông tin

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, các khu dân cư thực hiện 
kế hoạch của UBND phường.

3. Đài truyền tranh phường
- Tổ chức tuyền tuyền, phổ biến Kế hoạch để nhân dân được biết và phối 

hợp thực hiện.Tăng cường thời lượng các tin, bài chuyên đềvà thời lượng phát 
thanh cũng như các hình thức phù hợp khác về xử lý đất dôi dư, cấp Giấy CNQS 
đất trên địa bàn; các thủ tục, sự hỗ trợ của Tổ thực hiện xử lý đất dôi dư đối với 
các hộ dân.
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4. Các ông, bà Trưởng các khu dân cư
- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu dân 

cư để nhân dân trong khu dân cư nắm được Kế hoạch xử lý đất dôi dư, cấp Giấy 
CNQSD đất trên địa bàn.

- Lồng ghép tuyên truyền tại các Hội nghị quân dân chính; Giao các Tổ 
liên gia phối hợp rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, tổ chức vận động và hỗ 
trợ nhân dân trong việc liên quan đến các thủ tục khi thực hiện xử lý đất dôi dư.

5. MTTQ và các đoàn thể tích 
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến  đến các chi hội và hội viên của tổ chức mình cùng thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động xử lý đất dôi dư, cấp Giấy 
CNQSD đất trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Yêu cầu các bộ phận chuyên 
môn, các ban ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các khu dân cư triển khai thực 
hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về 
UBND phường (Qua Tổ giúp việc xử lý đất dôi dư) để hướng dẫn và giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Phòng TNMT thành phố;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ngành, bộ phận liên quan;
- Các khu dân cư;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Chiến
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