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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Công văn số 52/HĐND-VP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo Công văn số 52/HĐND-VP thì Hội đồng nhân dân tỉnh giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo tham luận về xây dựng và triển khai thực
hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách để tăng
cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
(Nghị quyết về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven
biển trên dịa bàn tỉnh Bến Tre; các Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển đổi mục
đích sử dụng đất lúa, đất rừng hàng năm; Nghị quyết quy định chính sách thúc
đẩy tập trung đất đai,tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn trên dịa bản tỉnh Bến Tre).
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng
Báo cáo tham luận về xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý nhà nước về đất
đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
( đính kèm Báo cáo tham luận)
Trên đây là nội dung xây dựng Báo cáo tham luận về xây dựng và triển
khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách
để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã
hội để phục vụ cho Kỳ họp thứ 20 củaHội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường kính chuyển Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét góp ý và
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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BÁO CÁO THAM LUẬN
Về việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh về cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo
nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
(Kỳ họp thứ 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Được sự cho phép của Ban Tổ chức Hội Nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường
xin phép được phát biểu việc xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh1 về cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý nhà nước về
đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội như sau:
1. Đặc điểm tình hình
Đất đai là nguồn lực rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Thời gian qua, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đất đai đã từng
bước nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, đã tạo ra nguồn lực
lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám
sát của các cấp ngày càng được quan tâm nên từng bước công tác quản lý ngày
càng chặt chẽ.
Để xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất
đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở, Luật đất đai, Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế,
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thời
gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển đổi mục
đích sử dụng đất lúa, đất rừng hàng năm; Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày
07/12/2018 quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và
để công quản lý quỹ đất nhà nước (đất công) được chặt chẽ, hiệu quả Hội đồng
nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7
Nghị quyết về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên dịa
bàn tỉnh Bến Tre; Các Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng
hàng năm; Nghị quyết quy định chính sách thúc đẩy tập trung đất đai tạo quỹ đất để thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên dịa bản tinh Bến Tre
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năm 2014 về kết quả giám sát đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn
tỉnh Bến Tre.
2. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết.
* Về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 28 Nghị quyết
trong đó có 14 Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và 14 Nghị quyết thông qua
danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng.
Số dự án thu hồi đất thay đổi các năm qua, cao nhất năm 2018 với tổng số
235 dự án, năm 2016 là 104 dự án, năm 2017 là 155 dự án, năm 2019 và 2010 là
164 dự án, năm 2021 là 153 dự án (năm 2021 chưa tính dự án sửa đổi, bổ sung).
Số dự án chuyển mục đích sử dụng đất thay đổi qua các năm, cao nhất năm
2017 với tổng số 61 dự án, năm 2016 là 28 dự án, năm 2018 là 56 dự án, năm 2019
là 33 dự án, năm 2020 là 47 dự án và năm 2021 là 48 dự án (năm 2021 chưa tính
dự án sửa đổi, bổ sung).
Trung bình mỗi năm có khoảng 160 danh mục dự án thu hồi đất và 45 danh
mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng. Tuy nhiên, số lượng công
trình, dự án thực hiện được hàng năm tương đối thấp chiếm khoảng 30% tổng số
dự án; khoảng 60% công trình, sự án chuyển tiếp sang năm sau và phần còn lại
công trình dự án hủy bỏ hoặc điều chỉnh trong đó các các dự án kéo dài quá 03
năm.
* Kết quả quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh
Bến Tre (sau kết quả giám sát theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND)
- Tỉ lệ xác lập pháp lý năm 2015 là 96,28%, đến nay là 98,87% (tăng 2,59%,
tính theo diện tích) trong đó các huyện trước đây có tỉ lệ xác lập pháp lý thấp nay
đã hoàn thành 100% việc xác lập pháp lý là huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam,
Chợ Lách, Giồng Trôm, Châu Thành.
- Việc giải quyết các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm cũng được quan tâm
thực hiện kéo giảm số thửa chưa giải quyết từ năm 2015 là 157 thửa với diện tích
37,36ha giảm xuống còn 125 thửa với diện tích 32,42ha.
- Đối với các trường hợp dân sử dụng đất, kể cả các thửa đất có nguồn gốc
“đất công điền, đất công thổ, đất làng” trên địa bàn tỉnh còn 166 thửa đất với diện
tích 7,89ha chưa giải quyết, trong khi năm 2015 còn 1023 thửa với diện tích
45,87ha.
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- Việc xử lý các trường hợp sử dụng đất sai quy định theo theo Chỉ thị số
134/CT-TTg cũng được kéo giảm rõ rệt từ 125 thửa với diện tích 332,68ha năm
2015 đến nay xuống còn 11 thửa với với tổng diện tích là 46,17ha.
* Về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên dịa bản tinh Bến Tre
Hiện nay do các tổ chức, hộ gia đình cá nhân không đáp ứng được các điều
kiện để hưởng các chính sách nên từ khi ban hành Nghị quyết số 15/2018/NQHĐND chưa có trường hợp nào được hưởng chính sách thúc đẩy tập trung đất đai.
3. Đánh giá chung
a) Mặt được:
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, vào kỳ họp cuối
năm, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi
đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai
thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình thông qua
vào ký họp giữa năm hoặc kỳ họp đột xuất của Hội đồng nhân dân. Nghị quyết về
danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng là cơ sở
pháp lý quan trọng để giao đất thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng
đất của địa phương và là công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai,
bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích và đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Sau kết quả giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình quản lý đất công, đất
bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre của các huyện, thành phố ngày
càng chặt chẽ đi vào nề nếp, tỉ lệ xác lập pháp lý tăng lên, các trường hợp tranh
chấp, lấn chiếm cơ bản đã được giải quyết. Đối với các trường hợp dân sử dụng
đất, kể cả các thửa đất có nguồn gốc “đất công điền, đất công thổ, đất làng” đã
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các. trường hợp sử dụng đất sai quy
định theo theo Chỉ thị số 134/CT-TTg cũng được kéo giảm
Việc ban hành chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre là để
khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
trong khi quỹ đất để kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn hạn chế.
b) Hạn chế
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Bên cạnh những mặt được nên trên, trong quá trình triển khai thực hiện các
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách để tăng cường quản
lý nhà nước về đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, còn có một số hạn
chế như sau:
- Tỷ lệ công trình, dự án trong Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng thực hiện được hàng năm tương đối
thấp (khoảng 30%);
- Các đơn vị thường xuyên bổ sung, điều chỉnh danh mục thu hồi đất, danh
mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng sau khi Hội đồng nhân dân
tỉnh thông qua Nghị quyết;
- Vẫn còn một số huyện, thành phố chưa hoàn thành việc xác lập pháp lý,
đặc biệt là đối với các trường hợp đủ điều kiện;
- Kết quả giải quyết các trường hợp đất tranh chấp, lấn chiếm vẫn còn chậm;
vẫn còn phát sinh một số trường hợp lấn chiếm đất công.
- Việc xử lý các trường hợp dân sử dụng đất, kể cả các thửa đất có nguồn
gốc “đất công điền, đất công thổ, đất làng”, trường hợp sử dụng đất vi phạm theo
Chỉ thị số 134/CT-TTg vẫn chưa triệt để.
- Việc khai thác quỹ đất của các địa phương chưa mang lại hiệu quả cao, đa
số các trường hợp giao, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất, các huyện, thành phố chưa xây dựng được phương án sử dụng, khai thác
hiệu quả quỹ đất đang quản lý, đặc biệt là đề xuất các quỹ đất lớn để kêu gọi đầu
tư.
- Chưa có doanh nghiệp được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 15/2018/
NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo
quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh Bến Tre
c) Nguyên nhân
- Tỷ lệ công trình, dự án trong Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng thực hiện được hàng năm tương đối
thấp. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn vốn và các nguyên nhân khác như:
+ Việc bố trí vốn để thực hiện các công trình còn chậm, chưa được giải ngân
theo kế hoạch được duyệt;
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+ Nhiều công trình đưa vào để tranh thủ nguồn vốn đầu tư thực hiện, trong
khi chưa xác định được nguồn vốn cụ thể, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện;
+ Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp nhiều
khó khăn, bất cập làm chậm tiến độ thực hiện các dự án;
+ Một số dự án đề xuất chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Công tác phân
tích thông tin đầu vào, cũng như xác định nhu cầu sử dụng đất hay kế hoạch phát
triển còn nhiều hạn chế, dẫn đến dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội chưa sát với thực tế, thiếu các giải pháp có tính khả thi để
thực hiện, nhất là không cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án,
làm chậm tiến độ thực hiện, hoặc điều chỉnh.
- Đối với các thửa đất chưa xác lập pháp lý hầu hết là đất còn tranh chấp,
lấn, chiếm, đất có người dân sử dụng, đất chưa xác định ranh do vậy cần có thời
gian để xác minh rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng để làm cơ sở đề xuất giải quyết
phù hợp. Việc thực hiện công nhận quyền sử dụng đất các hộ dân ở trên “đất công
điền, đất công thổ, đất làng” còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc xác
định và thực hiện nghĩa vụ tài chính do có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
thực hiện qua nhiều chủ sử dụng và không có giấy tờ chứng minh;
- Các thửa đất công còn lại nhỏ lẻ, manh mún, vị trí không thuận lợi nên rất
khó tạo quỹ đất để kêu gọi đầu tư;
- Điều kiện về diện tích để tập trung đất đai còn khá cao (từ 10ha trở lên) để
hưởng chính sách theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND.
4. Giải pháp:
Cần có giải pháp về nguồn vốn, đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà
nước thì danh mục dự án cần thu hồi đất khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi
thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
đế đảm bảo nguồn vốn thực hiện.
Cần nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn được chủ đầu tư có
kinh nghiệm, năng lực thực sự về kỹ thuật, tài chính bảo đảm cho việc triển khai
thực hiện các dự án; Khi ký hợp đồng thực hiện dự án với chủ đầu tư, cần quy định
rõ trách nhiệm của các bên liên quan và điều khoản xử lý trong trường hợp dự án
chậm tiến độ, làm cơ sở để xử lý đối với chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực
hiện tiến độ chậm, vi phạm theo quy định.
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Hằng năm, chỉ thông qua những danh mục dự án thu hồi đất thuộc thẩm
quyền theo Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 khi đảm bảo các yêu cầu theo
quy định tại Điều 67, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi
trường (trừ các dự án sử dụng đất cho mục đích phòng chống thiên tai, địch họa).
Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa
nước, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nhất là rừng phòng hộ ven biển nhằm hạn
chế tác động biến đổi khí hậu, tình trạng xâm thực biển và phục vụ cứu nạn cứu hộ.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
tiếp tục tiếp tục rà soát, lập thủ tục xác lập pháp lý đối với các thửa đất đủ điều
kiện nhất là thành phố Bến Tre; rà soát, xác minh nguồn gốc đất đối với trường
hợp thửa đất có nguồn gốc “công điền, công thổ, đất làng”, nhưng hiện trạng có
người dân sử dụng để tiến hành giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ
dân.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án sử dụng đất
công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên dịa bàn đến từng thửa đất, đặc biệt là các
thửa đất có diện tích lớn để kêu gọi đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị đơn vị vũ trang nhân dân trên địa
bàn tỉnh rà soát quỹ đất đang sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp kết hợp với
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu không có nhu cầu sử dụng đất phải trả cho địa
phương để kê gọi đầu tư.
Rà soát điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày
07/12/2018 quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre để
tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
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