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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ BÌNH LÃNG 

Số : …./BC - UBND

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

                               Bình Lãng, ngày  20  tháng 12  năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản lý và sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn xã Bình Lãng

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Bình Lãng nằm ở phía bắc huyện Tứ kỳ, có vị trí địa lý như sau:
Phía Đông Bắc giáp xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà
Phía Tây Nam giáp xã Quang phục
Phía Tây Bắc giáp xã Hưng Đạo
Phía Tây giáp xã Tái sơn
Phía Đông Nam giáp xã Chí Minh.
Tổng diện tích tự nhiên là 460,12 ha, trong đó đất nông nghiệp 288,77 ha; 

đất phi nông nghiệp 171,35 ha
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

ĐẤT ĐAI

1. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đất đai 
Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, 

nghị định số 43/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật đất đai năm 2013, Nghị định 91/2019/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai và một số hướng dẫn của Bộ TNMT, sở TNMT 
được UBND xã thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của 
xã, qua hệ thống chính trị, MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị xã hội, từ đó 
tạo chuyển biến tích cực cho nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành luật đất 
đai, thưc hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

2. Công tác quản lý hồ sơ địa giới hành chính
Hồ sơ địa giới hành chính được lưu trữ tại UBND xã theo đúng các quy 

định về lưu trữ, thường xuyên quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa, có 
báo cáo kịp thời những trường hợp mốc bị mất, xê dịch hoặc hư hỏng về UBND 
huyện. 
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3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
UBND xã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn  kết hợp với các ngành 

đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tiến hành đồng bộ tuyên truyền sâu rộng 
đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, trình tự thủ tục về cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, phối hợp chặt chẽ với phòng tài nguyên môi 
trường huyện để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các thủ tục trình UBND huyện 
xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ gia đình 
còn tồn đọng, các hộ có đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

- Tổng  số hộ sử dụng đất ở trong toàn xã là 1.243 hộ (trong đó gồm: năm 
1993 đăng ký là 1139; năm 2001 có 28 hộ được xử lý trong việc giao đất trái 
thẩm quyền giai đoạn 1991-1996;  năm 2006 có 20 hộ trúng đấu giá khu dân cư 
số 01 thôn Thượng Hải;  18 trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước năm 
2004; 11 hộ được xử lý đất xen kẹp năm 2016;  19 hộ trúng đấu giá khu dân cư 
Cầu Mai thôn Thượng Hải, năm 2019;  02 hộ được xử lý đất xen kẹp năm 2020; 
06 hộ được xử lý đất xen kẹp năm 2021 ). Đến nay các hộ đã được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất do việc đóng dấu hợp pháp năm 2001, cấp đổi, 
cấp lại, cấp mới là 1015  hộ, hiện nay còn tồn đọng  124 hộ  chưa được cấp đổi 
cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (nguyên nhân tồn đọng là do các hộ 
không gửi GCNQSD đất được cấp năm 1993 về UBND xã để đề nghị UBND 
huyện đóng dấu hợp pháp hoặc cấp đổi vào năm 2001, do gia đình đi làm ăn xa, 
do thế chấp vay vốn ngân hàng và do thất lạc mất giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất.  
  Trong  năm 2022   đã tiếp nhận và xét duyệt lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho 40 trường hợp trong đó đề nghị cấp đổi cấp lại do 
chưa đóng dấu trang 03 là  09 trường hợp, Cấp biến động do cho tặng, tách thửa, 
chuyển nhượng  31 trường hợp.

- Tổng số hộ sử dụng đất nông nghiệp là 1.211 hộ đến nay UBND huyện 
vẫn chưa triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sau dồn 
điền đổi thửa. 
Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc lập quy hoạch chung xã đến năm 2030 
được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
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2021- 2030  Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở ban ngànhủa tỉnh các phòng 
chuyên môn của huyện tham gia ý kiến bảo vệ quy hoạch khu Lăng mộ bà Bổi 
Lạng với diện tích 2,4 ha. Và cho niêm yết công khai theo quy định
Tổ chức họp với nhân dân thôn Đông phong để trình bày phương án hỗ trợ đền 
bù diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi của các hộ dân để xây dựng điểm dân 
cư mới Đường Cao thôn Đông Phong, giai đoạn I. 
Rà soát đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

4. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai,  việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm.

Trong  năm 2022 UBND xã phát hiện và lập biên bản 06 trường hợp vi 
phạm trong đó chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính với 05 
trường hợp vi phạm đất đai  tổng số tiền phạt 17.000.000 đ  ( Mười bẩy triệu 
đồng) 05 hộ đã chấp hành nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước, và đã thực hiện 
tháo dỡ phần công trình vi phạm.
  01 trường hợp tái vi phạm, đã được UBND xã phát hiện lập hồ sơ vi phạm 
hành chính, trình chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt, số tiền xử 
phạt 7.250.000. 
 UBND xã đã tổ chức hòa giải 01 vụ tranh chấp đất đai. Phối hợp với Tòa Án 
nhân dân huyện Tứ Kỳ để xác minh nguồn ngốc, hiện trang sử dụng đất phục vụ 
lập hồ sơ giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Bình 
Lãng,
Thống nhất giải quyết theo nội dung đơn đề nghị của 07 hộ dân xóm Minh Khai 
về việc mở lối đi chung.Tổ chức làm việc và yêu cầu ông Lê Xuân Thiện xóm 
Quang Trung trả lại phần diện tích đất giếng do đấu thầu không hợp pháp do 
Lãnh đạo thôn giao thầu.
Rà soát các hợp đồng đấu thầu, giao thầu hết hạn để thanh lý hợp đồng và cho 
đấu thầu mới theo quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022.

1. Kết quả thực hiện:
Thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt . Thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ đền bù cho 09 hộ dân với 
diện tích 325,6 m2 đất nông nghiệp để thi công mở rộng nâng cấp đoạn đường 
trục xã từ tỉnh lộ 391 về đến Doanh Trại Quân đội. Tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ 
đền bù cho các hộ dân có diện tích thu hồi điểm dân cư thôn Thượng Hải. Hiện 
vẫn còn 04 hộ /58 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù. Có 03 hộ có đơn đề nghị xin 
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không nhận tiền hỗ trợ đền bù mà được hoán đổi diện tích đất nông nghiệp ở vị 
trí khác để tiếp tục được canh tác, UBND xã đã họp xin ý kiến của TTĐ ủy, 
TTHĐND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, Lãnh đạo UBND cán bộ chuyên 
môn về nội dung đơn đề nghị xin được hoán đổi đất nông nghiệp của 03 hộ có 
diện tích trong khu vực nhà nước thu hồi để làm báo cáo xin chỉ đạo của UBND 
huyện Tứ Kỳ.
 Làm việc vận động hiến đất  và chia lại diện tích đất nông nghiệp bị chiếm dụng  
của 46 hộ dân để thực hiện việc mở rộng mặt Đê hữu sông Thái Bình đoạn qua 
địa phận xã Bình Lãng. Xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân để thực hiện 
việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khuôn viên Lăng mộ Bà Bổi Lạng.
        2. Hạn chế:
- Trong năm 2022 vẫn còn 06 trương hợp vi phạm pháp luật về đất đai
- Công tác gải phóng mặt bằng khu dân cư Củ Nỷ thôn Thượng Hải còn chậm 
còn 04/58 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù. Đặc biệt Khu dân cư Đường Cao 
thôn Đông Phong nhân dân chưa đồng tình cao mới có 11/40 hộ ký nhất trí 
phương án thu hồi. 
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhất là cấp giấy CNQSD đất 
lần đầu còn chậm. 

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT  NĂM 2023.

1. Mục Tiêu:
Để thực hiện được các danh mục công trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

năm 2023 như:  
     Làm các thủ tục giải phóng mặt bằng  điểm dân cư mới ở khu vực đường cao 
thôn Đông phong giai đoạn 01 diện tích 0,99 ha. Sân vận động trung tâm xã diện 
tích 0,99 ha. Khu dân cư thôn Thượng Hải diện tích 1,76 ha; tiếp tục phối hợp 
với phòng Tài nguyên & Môi trường huyện lập hồ sơ giải phóng mặt bằng để 
mở rộng khu Lăng Bà Bổi Lạng giai đoạn 01 với diện tích 1,1 ha. Lập Phương 
án thu hồi diện tích 2500 m2 để mở rộng khuôn viên trường Mầm Non xã. Vận 
động nhân dân có đất ở các khu vực triều trũng khó khăn trong việc cấy lúa, tự 
động dồn đổi cho nhau hoặc cho thuê lại để xây dựng các mô hình sản xuất lúa- 
cá kết hợp với diện tích từ 7,0 đến 10 ha. 
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- Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường trục xã 
đoạn từ đường  rẽ vào chùa Linh Quang đến đường 391E và đoạn từ 391 E đến 
cây đa xóm Miếu thôn Đông Phong.
Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch để xây dựng trụ sở công an xã.
 2-  Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật đất đai năm 2013, các Nghị định, 
Thông tư, hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 tới tất cả các tổ chức, cá 
nhân hộ gia đình, các doanh nghiệp sử dụng đất. 

- Vận động các hộ dân có đất tại các vùng quy hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt nhất trí phương án nhận tiền hỗ trợ đền bù của nhà nước và bàn 
giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện các dự án, nhân dân tích cực tự 
dồn đổi cho nhau, hoặc cho thuê lại đối với những người có nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất thành lập các mô hình trang trại chăn nuôi tập trung, thành các 
mô hình sản xuất lúa - cá, trồng cây và nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện đặc biệt là phòng tài 
nguyên môi trường để hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình có nhu 
cầu thuê đất để sử dụng theo đúng các quy định. 

- Phối hợp với 
phòng tài nguyên môi trường huyện quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ địa phương để 
đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ 
gia đình có nhu cầu đề nghị cấp mới, cấp đổi, và hướng dẫn việc xử lý đất xen 
kẹp nằm liền kề khu dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho 
ngân sách xã và đảm bảo công bằng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp 
thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết  triệt để các trường 
hợp vi phạm luật đất đai, hành lang giao thông thủy lợi, Đê điều trên địa bàn xã, 
hạn chế mức tối đa về vi phạm, và kiên quyết xử lý vi phạm ngay từ ban đầu.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về luật  đất đai, các 
văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, UBND xã đề nghị Đảng ủy tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời có sự giám sát chặt chẽ của hội 
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đồng nhân dân và  sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận tổ quốc, các  đoàn thể ở 
trong xã.
       Đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh hỗ trợ về kinh phí để thu hồi đền bù giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí để xây dựng, tạo điều kiện về chính sách để 
UBND xã cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện được 
các mục tiêu và phương hướng nêu trên./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
-  TTHĐND xã;
- UBND xã;
- MTTQ, các Đoàn thể;
- Đại biểu HĐND xã
- Lưu VP./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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