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BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tùng Châu 

 

           I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

- Đặc điểm, tình hình chung: 

Tùng Châu nằm về phía Bắc của huyện Đức Thọ: 

+ Phía Đông giáp xã Quang Vĩnh, Bùi La Nhân 

+ Phía Nam giáp xã Liên Minh 

+ Phía Tây giáp tỉnh Nghệ An 

+ Phía Bắc giáp xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

 Toàn xã có 1215 hộ với 3371 nhân khẩu, dân số được phân bố trên 7 thôn. 

Trên địa bàn xã có đường huyện lô 8B, huyện lộ 10 và gần 2km đường sắt đi qua, 

đây là huyết mạch giao thông quan trọng, kết nối liên tỉnh nên giao thông đi lại, 

vận chuyển hàng hóa thuận lợi.  

Tổng diện tích tự nhiên 960,83 ha, trong đó đất nông nghiệp 595,97 ha 

chiếm 62%, Đất phi nông nghiệp 159,42 ha chiếm 16,6%, Đất chưa sử dụng 

69,38 ha chiếm 21,4%. Tuy nhiên Tùng Châu là xã thuộc vùng thấp nằm ngoài đê 

nên trong công tác phát triển sản xuất, kinh tế tại địa phương còn nhiều hạn chế. 

- Thực trạng việc cấp đất ở và đấu giá đất ở: Sau nhiều lần tổ chức đấu giá 

nhưng không thành, Năm 2018 UBND xã Đức Tùng đã xin chủ trương của huyện 

xin giao đất ở cho 6 hộ dân có nhu cầu sử dụng đất ở. Năm 2019, xã Đức Tùng 

triển khai đấu giá có 7 hộ trúng đấu giá, Đức Châu có 3 hộ trúng đấu giá. 

- Thực trạng đất ở hộ gia đình sau khi được giao đất, trúng đấu giá: có 07 

hộ đã xây dựng nhà ở ổn định; 09 hộ chưa xây dựng nhà ở.  

- Thực trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn: trên địa bàn xã Tùng Châu 

trong nhiều năm qua không có hiện tượng cá nhân, tổ chức lấn chiếm đất.  

- Thực trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn: không có  
 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

           - Xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện; phân công, chỉ 

đạo thực hiện:  thực hiện chủ trương nhà nước về quản lý đất đai, UBND xã chỉ 

đạo Công chức Địa chính tham mưu tốt công tác lập quy hoạch, đấu giá, xin chủ 

trương, lập hồ sơ giao đất cho hội đồng tư vấn đất đai xã để giao đất ở cho các hộ 

có nhu cầu sử dụng đất. 



           

 - Công tác chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động, phổ biến 

pháp luật về đất đai, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: UBND xã giao cho 

Công chức Tài chính, Địa chính phối hợp cơ quan thuế thu phí sử dụng đất phi 

nông nghiệp theo đúng quy định ngành thuế. 

           - Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc 

quản lý, sử dụng đất công, đất ở chưa xây dựng nhà ở; việc giao đất, cho thuê đất 

trái thẩm quyền trên địa bàn: hàng năm Đảng ủy, chính quyền xã cùng Mặt trận 

tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, phối hợp tốt trong công tác quản 

lý đất đai trên địa bàn, không xẩy ra tình trạng giao đất cho thuê đất sai thẩm 

quyền. 
            

 2. Kết quả cụ thể: 
 

 - Kết quả cấp đất ở, đấu giá đất ở: 16 lô, tổng số tiền: 1.361.141.775 đồng 

 Trong đó: số lô đã được cấp: 06 lô; Tổng số tiền thu được:  567.278.525 

đồng; Số lô đất ở đấu giá: 10 lô; Tổng tiền thu được từ đất trúng đấu giá: 

793.863.250 đồng.  

 + Số lô chưa xây dựng nhà ở trên địa bàn: 09/16 Lô; Việc thu nộp thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp đối với những lô đất chưa xây dựng nhà ở từ đất được 

giao hoặc trúng đấu giá: đầy đủ 

 - Kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát đất công bị lấn chiếm : không có. 

 - Kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát tình trạng giao đất, cho thuê đất trái 

thẩm quyền trên địa bàn: không có 
 

           III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN 
 

 1. Hạn chế, khó khăn, bất cập. 

 Trong những năm qua, việc giao đất, đấu giá đất trên địa bàn xã Tùng 

Châu đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm tổ chức thực hiện, tuy nhiên kết quả 

giao đất, đấu giá đất còn nhiều hạn chế. 

 2. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan). 

 + Khách quan: do nhu cầu sử dụng đất xây dựng nhà ở của nhân dân trên 

địa bàn xã rất ít, xã năm ngoài đê thấp lụt nên khó thu hút các cá nhân, nhà đầu tư 

ngoài địa phương tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở.   

 + Chủ quan: việc bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng như đường, mương thoát 

nước, hệ thống điện tại các vùng Quy hoạch đất ở chưa thực hiện được do khó 

khăn về nguồn thu ngân sách xã không đảm bảo. 

          IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Giải pháp trong thời gian tới: 

Tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết các vùng đất ở có tiềm năng như khu 

vực đường vượt lũ, khu vực đường Liên Minh Tùng Châu... 



Triển khai đấu giá các lô đất đã quy hoạch nhưng đấu giá chưa thành nay 

tiếp tục lập hồ sơ đấu giá: 11 lô, cụ thể: 

- Tại vùng QH Khu tái định cư xã Đức Tùng năm 2010 (cũ): Hiện nay còn 

05 lô đã từng đấu giá QSD đất nhưng không có người nào trúng đấu giá, (gồm lô 

đất số 03.04.05. mỗi lô có diện tích 252 m
2
, lô 11: diện tích : 338 m

2
, lô 12, diện 

tích 326 m
2
) 

- QH đất ở dân cư Đức Tùng 2014 (cũ): Hiện nay còn 02 lô chưa đấu: lô 01 

diện tích 228m
2
, lô 02 diện tích 206m

2
, đã từng đấu giá QSD đất nhưng không có 

người nào trúng đấu giá khu vực Văn Khang xã Đức Tùng. 

- Hồ sơ QH đất ở dân cư năm 2019 xã Đức Tùng (cũ): Hiện nay còn 02 lô 

(đã từng đấu giá QSD đất nhưng không có người nào trúng đấu giá): lô đất số 02, 

diện tích 293,5m
2
, Vùng QH Tiền Hiền, thôn Thanh Kim, xã Đức Tùng cũ. Lô 01 

thôn Văn Khang, diện tích 336,5m
2
 

- Hồ sơ QH đất ở dân cư khu vực bám đường Tùng Châu xã Đức Châu 

năm 2005 (cũ): Hiện nay còn 01 lô đã từng đấu giá QSD đất nhưng không có 

người nào trúng đấu giá, lô đất số 29 diện tích 252m
2
. 

- Hồ sơ QH đất ở dân cư Đức Châu năm 2013 (cũ) : Hiện nay còn 01 lô đã 

từng đấu giá QSD đất nhưng không có người nào trúng đấu giá, lô đất số 01 diện 

tích 234m
2
, khu vực ao muống trên và dưới thôn Châu Thịnh, Đức Châu. 

 

2. Kiến nghị, đề xuất: 

- Đối với tỉnh: tổ chức các buổi hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ 

sở và Luật đất đai để nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, trưởng các thôn, trưởng ban công tác mặt trận, hòa giải viên làm tốt 

công tác quản lý về đất đai. 

- Đối với huyện: nghiên cứu, điều chỉnh, xác định giá đất cụ thể để làm cơ 

sở xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay tại địa phương, để thu hút các cá nhân trong và ngoài xã tham gia đấu 

giá, tạo nguyền thu ngân sách cho địa phương./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Hội đồng nhân dân huyện (b/c) 

- TT Hội đồng nhân dân xã (b/c); 

- Chủ tịch, phó chủ tịch; 

- Lưu VP.UBND 

CHỦ TỊCH 
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