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KẾ HOẠCH
Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND
tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang, Sở Tư pháp Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá tình
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. Mục đích và yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm thu thập thông tin, số liệu, ý kiến và phản hồi của các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.
- Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình
hình thi hành pháp luật ở một số cơ quan, ban, ngành tỉnh; cơ quan, đơn vị cấp huyện
và UBND cấp xã; mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp
thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý xã hội, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, phương pháp khảo sát tình
hình thi hành pháp luật trong thực hiện pháp luật về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- Việc khảo sát phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung.
II. Nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp khảo sát
1. Nội dung
- Đánh giá tình hình ban hành văn bản, công tác quản lý, tổ chức triển khai
hướng dẫn thi hành và công tác triển khai, thực hiện pháp luật trong lĩnh vực cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.
- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật lĩnh vực công tác
này trên địa bàn tỉnh.
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- Tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và thu hồi đất.
- Đánh giá ý thức chấp hành pháp luật, khả năng tiếp cận, thực hiện pháp luật
và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân.
2. Phạm vi khảo sát
Sở Tư pháp xây dựng 02 phiếu khảo sát: Phiếu số 01 dành cho cán bộ, công
chức; Phiếu số 02 dành cho người dân.
- 02 đơn vị cấp tỉnh: Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 08/08 đơn vị cấp huyện: Lãnh đạo UBND cấp huyện; Lãnh đạo, công chức
Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- 75/75 đơn vị cấp xã: Lãnh đạo UBND cấp xã, công chức được giao thực
hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác này.
3. Đối tượng và số lượng 345 phiếu khảo sát:
- Cán bộ, công chức quản lý (Phiếu số 01) với tổng số 185 phiếu, cụ thể:
+ Cấp tỉnh (3 phiếu): Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (01 phiếu); Lãnh đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường (02 phiếu).
+ Cấp huyện (32 phiếu): Lãnh đạo, công chức: Thanh tra cấp huyện; Phòng
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (mỗi đơn vị 02 phiếu).
+ Cấp xã (150 phiếu): Lãnh đạo UBND cấp xã trực tiếp quản lý công tác này,
mỗi đơn vị 01 phiếu (75 phiếu); công chức được giao thực hiện quản lý nhà nước
trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất tại các xã,
phường, thị trấn, mỗi đơn vị 01 phiếu (75 phiếu).
- Ra dân (Phiếu số 02) với tổng số 160 phiếu, cụ thể: 20 phiếu/huyện thị xã,
thành phố.
4. Biện pháp và phương pháp khảo sát
- Khảo sát qua phiếu điện tử và qua bưu điện (phiếu số 2) thông qua Phòng
Tư pháp cấp huyện;
- Thu thập, thông tin, số liệu qua báo cáo;
- Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo đánh giá;
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;
- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp
huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phân công trách nhiệm
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- Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch và Báo cáo về Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định, trong
đó:
+ Giao Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp là
đầu mối khảo sát, có trách nhiệm tham mưu cho Sở Tư pháp xây dựng và hoàn chỉnh
phiếu khảo sát; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho hoạt động khảo sát; thu thập
thông tin, số liệu khảo sát; tổng hợp, phân tích, đánh giá và xây dựng, hoàn chỉnh
báo cáo.
+ Giao Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm in ấn; tham mưu cho Lãnh đạo
Sở đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động khảo sát theo Kế hoạch đã đề ra.
- Đề nghị Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện;
Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp, tham gia khảo sát và chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong ngành mình phối hợp thực hiện tạo
điều kiện cho công tác khảo sát đạt kết quả tốt.
- Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm gửi và nhận phiếu khảo sát đối với
người dân (phiếu số 2), lập danh sách đối tượng được khảo sát và gửi về Sở Tư pháp
trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp.
2. Tiến độ thực hiện khảo sát
- Xây dựng và hoàn chỉnh mẫu phiếu khảo sát và gửi phiếu khảo sát: Từ nay
đến ngày 07 tháng 10 năm 2021.
- Khảo sát, xử lý, tổng hợp các thông tin khảo sát và xây dựng Báo cáo khảo
sát: Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021.
3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế
hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí
xây dựng văn bản; kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính; chi cho công tác bồi thường
nhà nước và các hoạt khác trong lĩnh vực tư pháp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
đầu năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có); đồng thời, thực hiện theo
phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật
trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;

GIÁM ĐỐC

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND cấp huyện;
- Phòng Tư pháp cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- Lưu: VT, VP, P.TT&TDTHPL.

Nguyễn Văn Quân

