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Thị trấn Thanh Miện , ngày       tháng       năm 2022

BÁO CÁO
Công tác quản lý, sử dụng đất đai 

và tài nguyên môi trường 6 tháng đầu  năm 2022
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm2022

Trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Thanh Miện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của 
Thường trực HĐND Thị trấn Thanh Miện về tổ chức kỳ họp thứ 4- HĐND thị trấn 
Thanh Miện, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND thị trấn Thanh Miện báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, 
tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm 2022  và phương hướng,  nhiệm vụ trọng tâm  
6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Phần thứ Nhất
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ TÀI NGUYÊN MÔI

TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
           I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 1. HiÖn tr¹ng qu¶n lý vµ ph©n bæ c¸c lo¹i quü ®Êt sö dông  6 tháng đầu 
năm 2022.

Tính đến ngày 15/6/2022 tổng diện tích đất đai của thị trấn Thanh Miện được 
phân bổ các loại quỹ đất để quản lý và sử dụng như sau:

- Tổng Địa giới hành chính:  959.75ha.
- Diện tích đất xâm canh : 6.67ha ( Lê hồng 5.49ha; Lam Sơn 1.18ha).
+ Tæng diÖn tÝch ®Êt hiện trạng đang sử dụng:  964.42 ha

Trong đó gồm các loại đất sau:
1.1 Nhóm đất nông nghiệp 550.80 ha
- Đất sản xuất nông nghiệp 489.27 ha
- Đất nuôi trồng thủy sản 61.29 ha
- Đất nông nghiệp khác 0.24 ha
1.2 Nhóm đất phi nông nghiệp 408.95 ha
- Đât  ở 106.19 ha
- Đất chuyên dùng 226.56 ha
- Đất cơ sở tôn giáo 1.74 ha
- Đất cơ sở tín ngưỡng 0.60 ha
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- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 11.78ha
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 37.80 ha
- Đất có mặt nước chuyên dùng 24.28 ha

2. Công tác tổ chức lập quy hoạch và đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử 
dụng đất

2.1 Công tác tổ chức lập quy hoạch.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện, để có căn cứ thực hiện 

việc đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình trên địa bàn thị 
trấn,  6 tháng đầu năm năm 2022 UBND thị trấn  phối hợp với đơn vị tư vấn thực 
hiện công tác rà soát, dự kiến các công trình trên địa bàn phục vụ công tác bổ sung 
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và điều 
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 
Miện đến năm 2035. 

2.2 Công tác đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.
Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Miện thực hiện việc 

xác định nguồn gốc đất và triển khai họp với nhân dân phục vụ công tác GPMB 
thu hồi đất thực hiện các dự án. Kết quả tính đến ngày 15/6/2022 như sau: 

1. Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Miện thực hiện 
việc xác định nguồn gốc đất và triển khai họp với nhân dân phục vụ công tác 
GPMB thu hồi đất thực hiện các dự án: 

- Dự án Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện: 
+ Đất trồng lúa: Có 152/185 hộ đã nhận tiền, bàn giao đất, còn 33 hộ (chưa 

đồng ý tại khu Phượng Hoàng Hạ 27 hộ; khu Phượng Hoàng Thượng 6 hộ), tỷ lệ 
GPMB đạt 82,2%. 

+ Đất chuyển đổi VAC: Có 05/06 hộ nhận tiền, còn lại 01 hộ tại Khu 
Phượng Hoàng Thượng.

+ Đất ở: Có 09 hộ tại khu Phượng Hoàng Thượng, đang thực hiện công tác 
GPMB.

- Dự án Khu đô thị mới Thanh Miện: 
+ Đất trồng lúa: Có 396/556 hộ đã nhận tiền, bàn giao đất, còn 161 hộ 

(chưa đồng ý tại khu Phượng Hoàng Hạ 110 hộ; khu Phượng Hoàng Thượng 47 
hộ; khu Bất Nạo 04 hộ), tỷ lệ GPMB đạt 71,1%. 

+ Đất chuyển đổi VAC: Có 09/12 hộ nhận tiền, còn lại 03 hộ tại Khu 
Phượng Hoàng Thượng.

+ Đất ở: Có 02 hộ, đang thực hiện công tác GPMB.
+ Đối với mộ trên đất: Đã có 32/51 hộ có mộ nhận tiền, di chuyển mộ, còn 

lại 19 hộ chưa nhất trí vì mới an táng và chưa nhất trí về đơn giá.
-  Dự án khu dân cư Nam chợ neo:
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+ Tổng diện tích thu hồi là 81.232m2, tổng số 222 hộ có đất bị thu hồi (trong 
đó: Đất lúa 139 hộ, đất thổ cư 83 hộ) đã tiến hành họp và  phát thông báo thu hồi 
đất  tới 129 hộ (còn 10 hộ chưa họp. Lý do:  chưa hoàn thiện hồ sơ có liên quan 
đến việc chuyển nhượng), đã có 95 hộ nhận tiền đền bù với số tiền là 
8.550.119.000đ, diện tích 23.721m2

+ Dự án đường trục đông tây với diện tích thu hồi là 5.765,1m2  trong đó đã 
có 9/9 hộ đồng ý phương án đền bù (chưa chi trả tiền).

3. Công tác quản lý đất đai, tiếp nhận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục  
hành chính về đất đai

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn phát hiện, ngăn chặn và kịp thời 
5 hộ vi phạm lấn chiếm đất tập thể, sử dụng đất sai mục đích. 

  Thực hiện các thủ tục hành chính cho 489 trường hợp (trong đó: cấp mới 
355 trường hợp, đăng ký biến động 134 trường hợp).

- Trong 6 tháng đầu năm chuyển đổi theo Nghị định 35 là 3,5ha. Tổng diện 
tích chuyển đổi theo Nghị định 35 là 59,67ha.

4. Công tác giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai.
Trong năm UBND thị trấn tiếp nhận 25 đơn liên quan đến đât đai, đã giải 

quyết 13 đơn, còn 12 đơn hiện đang thụ lý hồ sơ để giải quyết. Các đơn thư đã 
được UBND thị trấn nghiên cứu, xem xét, phối hợp với các ban ngành đoàn thể 
tiến hành hòa giải, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật.

5. Công tác xử lý đất dôi dư, xen kẹp
Thực hiện kế hoạch xử lý đất dôi dư  của UBND huyện Thanh Miện, UBND 

thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đã đủ điều kiện xử lý đất dôi dư tiếp 
tục thực hiện chủ trương của Nhà nước nộp tiền đất dôi dư, 6 tháng đầu năm đã lập 
danh sách đề nghị UBND huyện xét duyệt cho 8 trường hợp đề nghị, đến nay chưa 
tiến hành đo đạc.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022 công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị 

trấn đã dần đi vào nề nếp, tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được một số 
kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về vấn đề 
bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Hiện trạng môi trường sống trên địa 
bàn vẫn trong trạng thái cân bằng, chưa có xảy ra những vẫn đề bức súc, nổi cộm 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… các thành phần môi trường trên địa bàn chưa 
bị ô nhiễm, vẫn trong trạng thái cân bằng. 

 UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và 
vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới và các chương trình hành động của 
quốc gia về  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của con người. 

 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn đã đảm nhiệm khâu dịch vụ vệ sinh 
môi trường, thu gom rác thải tại khu An Lạc, Vô Hối, Bất Nạo, Phượng Hoàng 
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Thượng và Phượng Hoàng Hạ. Đối với khu Phù Nội và khu Triệu Thái, UBND thị 
trấn giao cho các ông Trưởng khu dân cư điều hành và duy trì hoạt động. Khu dân 
cư Lê Bình, khu đô thị Hà Phương và các tuyến đường nội thị do Công ty Môi 
trường đảm nhiệm. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải luôn được duy 
trì, thực hiện thường xuyên theo khu vực đơn vị đảm nhiệm. 

Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại: Phát sinh chủ yếu do quá trình xử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất nông nghiệp như thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt chuột, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh,...thuốc bảo vệ thực vật ngày càng 
được người dân sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp có tác dụng diệt sâu 
bệnh phá hoại mùa màng. Tuy nhiên sự hiểu biết của người dân và mức độ thâm 
nhập kỹ thuật về thuốc BVTV còn hạn chế nên trên địa bàn huyện vẫn còn một số 
người dân sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cấm và các loại thuốc nhập khẩu 
từ Trung Quốc không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, làm 
ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường đất. 

Nước thải trên địa bàn thị trấn chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các hộ gia 
đình, cá nhân: Hiện nay chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập 
trung, chủ yếu thoát bằng hệ thống cống rãnh và tự tiêu thoát tự nhiên vào các ao 
hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm nên gây ô nhiễm cho môi trường nước.

III. NHỮNG TỔN TẠI HẠN CHẾ
Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác quản lý đất đai, môi trường  

trên địa bàn thị trấn trong  6 tháng đầu năm 2022 cũng còn những mặt hạn chế cần 
phải khắc phục cụ thể là:

1. Công tác quản lý, sử dụng đất
- Một bộ phận nhân chưa chấp hành nghiêm quy định trong luật đất đai, vẫn 

còn tình trạng vi phạm về đất đai như san lấp ao của tập thể, xây nhận phần đất 
nghĩa trang nhân dân, vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi. Còn tình trạng một 
số hộ dân lợi dụng ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ hoặc vào ban đêm để 
thực hiện hành vi vi phạm về đất đai. 

 - Việc xử lý các vi phạm về đất đai và những tồn tại của những năm trước 
đây còn chưa kịp thời.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai còn chưa 
phong phú, đa dạng chủ yếu là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh.

- Đơn đề  nghị về đất đai có xu hướng tăng chủ yếu đơn đề nghị liên quan 
đến xác định mốc cõi, tranh chấp đất đai.

-  Một số khu dân cư chưa thực sự sâu sát, quan tâm đến công tác quản lý đất 
đai trên địa bàn mình quản lý, báo cáo không kịp thời hoặc không báo cáo để xảy 
ra vi phạm trên địa bàn khu dân cư, gây khó khăn cho việc xử lý.

- Công tác tham mưu của công chức chuyên môn có lúc, có thời điểm chưa 
sâu sát với tình hình, chưa kịp thời, sự phối hợp với các ngành, trong việc tuyên 
truyền, xử lý vi phạm còn chưa hiệu quả.
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 2. C«ng t¸c m«i trêng

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác vệ sinh môi trường còn 
yếu dẫn đến việc chưa có ý thức bảo vệ môi trường như: xả rác thải, nước thải sinh 
hoạt, nước thải trong sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm chưa qua xử lý ra 
môi trường. Hệ thống tiêu nước trong các khu dân cư một số điểm còn bị lấn chiếm 
không được khơi thông gây ách tắc dòng chảy không đảm bảo cho việc thoát nước.

- Một số hộ gia đình còn vứt rác sinh hoạt chưa đúng nơi quy định.
- Một số hộ không tự giác chấp hành nộp phí vệ sinh môi trường gây khó 

khăn cho công tác điều hành các hoạt động thu gom rác của HTX và khu dân cư 
trên địa bàn thị trấn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2022

1. Công tác quản lý đất đai
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai các dự án đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 

phục vụ cho việc xây dựng các dự án: Dự án đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn, 
dự án khu đô thị mới Thanh Miện, dự án khu dân cư phía Nam chợ neo, dự án mở 
rộng trường Trung học cơ sở (điểm trường số 01), dự án xây dựng nghĩa trang nhân 
dân tập trung tại xứ đồng hóa 2 khu Vô Hối, dự án khu dân cư Bất Nạo và một số dự 
án khác.

 - Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, 
vận động cho các hội viên của mình nghiêm chỉnh chấp hành tốt Luật đất đai . 
Không lấn, chiếm, hủy hoại đất đai, không sử dụng đất sai mục đích.

- Phối hợp chặt chẽ với các khu dân cư thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình 
hình sử dụng đất trong khu dân cư hạn chế các trường hợp vi phạm trong việc sử 
dụng đất và lấn chiếm đất tập thể. Xử lý dứt điểm đối với những trường hợp vi 
phạm, đặc biệt là những trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

- Làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất 
đai đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng theo quy định pháp luật, hạn chế để đơn thư 
vượt cấp. Phát huy vai trò của tổ hoà giải ở các  khu dân cư, các dòng họ và cộng 
đồng dân cư trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

- Tiếp tục phối hợp xử lý đất dôi dư xen kẹp cho các hộ dân khi đủ điều kiện. 
2. Công tác quản lý môi trường
- Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng 
công tác tuyên truyền và bảo vệ môi trường trong các cơ quan quản lý nhà nước về 
môi trường; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác quản 
lý bảo vệ môi trường. 
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- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, hình thành và phát triển 
các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường. Chú trọng xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; phát triển các mô hình 
cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Đôn đốc các khu dân cư kiểm tra, khai thông hệ thống thoát nước để lưu 
thông dòng chảy, không để ách tắc làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trên đây là báo cáo Công tác quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên môi 
trường  6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 
năm2022 trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Thanh Miện nhiệm kỳ 2021-2026.  
Đề nghị các vị đại biểu tham gia ý kiến để UBND thị trấn  điều hành công tác quản 
lý, sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

 Nơi nhận:
-Thường trực HĐND huyện;
-TT Đảng ủy, TTHĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Đại biểu HĐND TT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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