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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /BC-UBND

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

         TP. Hải Dương, ngày      tháng 10  năm 2021

BÁO CÁO
Việc kiểm tra, đề xuất việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi

trên địa bàn thành phố Hải Dương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc báo cáo tình 
hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 
Văn bản số 3436/UBND-VP ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
kiểm tra, báo cáo, đề xuất việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát, đánh giá 
tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi trên địa bàn 
thành phố đồng thời làm rõ những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý và 
những vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi, đề xuất hướng xử lý. 
Cụ thể như sau:

1. Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi 
trên địa bàn thành phố

Thành phố Hải Dương bao gồm 25 phường, xã với tổng diện tích đất tự 
nhiên là 11.168,179ha trong đó đất nông nghiệp 4.562,333ha chiếm 40,85%; đất 
trồng cây hàng năm 3.189,522ha chiếm 28,56% tổng diện tích tự nhiên của 
thành phố. 6 phường nội thành của thành phố bao gồm: Phường Quang Trung, 
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Lê Thanh Nghị không 
có loại đất trồng cây hàng năm; các phường Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh, 
Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn, Hải Tân, Ngọc Châu, Nhị Châu, Hải Tân có 
đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) tuy nhiên cơ bản đã bị thu hồi để thực 
hiện các dự án, do đó quỹ đất nông nghiệp không còn và không có loại đất nông 
nghiệp chuyển đổi. Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi chủ yếu tập trung ở 
địa bàn các phường, xã mới sáp nhập về thành phố. Diện tích đất nông nghiệp 
các phường, xã được dồn ô đổi thửa (giai đoạn từ năm 2002-2004) và đo đạc 
bản đồ địa chính năm 2006 do đó có nhiều sự thay đổi nhiều; có phường, xã sau 
khi thực hiện dồn đổi thửa đã thu GCNQSD đất của các hộ nhưng không thực 
hiện cấp đổi GCNQSD đất, có xã các hộ dân chưa được cấp GCNQSD đất do đó 
gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, xác định đối với diện tích đất 
nông nghiệp chuyển đổi. Cụ thể:

- Phường Tân Hưng: Năm 2002 thực hiện dồn ô đổi thửa đo đạc bản đồ 
địa chính năm 2004. Từ thời điểm năm 2004 các hộ gia đình tự thoả thuận đấu 
thầu đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ khác để chuyển đổi mục đích sử dụng 
sang đào ao nuôi trồng thuỷ sản. Tổng diện tích đất nông nghiệp trồng lúa 
chuyển đổi sang mục đích đào ao nuôi trồng thuỷ sản là 85,0ha. Các khu vực 
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chuyển đổi đào ao nuôi trồng thuỷ sản theo hiện trạng đang sử dụng đã biến 
động thay đổi hoàn toàn so với bản đồ địa chính đất nông nghiệp đo đạc năm 
2004. Có 268 hộ đã chuyển đổi sang đào ao thả cá.

- Phường Nam Đồng: Trên địa bàn phường có 12 trường hợp vi phạm về 
đất đai, sử dụng sai mục đích cụ thể là xây dựng các công trình như nhà trông 
coi, chuồng trại trên diện tích đất chuyển đổi cây trồng trước năm 2006.

- Xã An Thượng: Trên địa bàn xã có 12 trường hợp vi phạm trong sử 
dụng đất nông nghiệp chuyển đổi, trong đó 10 hộ gia đình đã xây dựng trên đất 
chuyển đổi từ trước 2003 (trước dồn ô đổi thửa), nằm xen kẹp trong khu dân cư, 
phù hợp với quy hoạch đất ở. 02 hộ gia đình vi phạm sau 2003.

- Xã Gia Xuyên: Năm 2003 xã Gia Xuyên thực hiện dồn ô đổi thửa, năm 
2004 đo đạc bản đồ địa chính. Từ thời điểm năm 2006 đến 2016 các hộ gia đình 
tự thoả thuận đấu thầu đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ khác để chuyển đổi 
mục đích sử dụng sang đào ao nuôi trồng thuỷ sản. Tổng diện tích đất nông 
nghiệp trồng lúa chuyển đổi sang mục đích đào ao nuôi trồng thuỷ sản là 
56,48ha. Các khu vực chuyển đổi đào ao nuôi trồng thuỷ sản theo hiện trạng 
đang sử dụng đã biến động thay đổi hoàn toàn so với bản đồ địa chính đất nông 
nghiệp Phường đo đạc năm 2004. Có 119 hộ đã chuyển đổi sang đào ao thả cá.

- Xã Tiền Tiến: Có 154 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông 
nghiệp chuyển đổi, với tổng diện tích vi phạm là 14.146,3m2, các hộ xây dựng vi 
phạm chủ yếu là trước ngày 01/7/2014.

- Xã Quyết Thắng: Có 19 trường hợp vi phạm (18 hộ gia đình) sử dụng 
đất nông nghiệp chuyển đổi. UBND xã đã lập biên bản xử lý vi phạm.

- Xã Liên Hồng: Có 226 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông 
nghiệp chuyển đổi với tổng diện tích vi phạm là 29.250,0m2 nhiều trường hợp vi 
phạm chưa được UBND xã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm.

- Xã Ngọc Sơn: Không có trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp 
chuyển đổi.

- Phường Thạch Khôi: Có 5 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông 
nghiệp chuyển đổi với tổng diện tích vi phạm là 6.913,0m2.

- Phường Ái Quốc: Có 345 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông 
nghiệp chuyển đổi với tổng diện tích vi phạm là 27.934,5m2

* Đánh giá chung: Đất nông nghiệp chuyển đổi ngay từ ban đầu không 
có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, có địa phương không báo cáo cơ quan chức năng 
cấp trên cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Do vậy các hộ tự nhận 
và đào đắp thành ao, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi 
trồng thủy sản không có biện pháp ngăn chặn, không có biện pháp xử lý vi phạm 
kịp thời, nhiều trường hợp xử lý không dứt điểm.

2. Đề xuất việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi
Do thời gian rà soát, kiểm tra đối với cấp xã có hạn, phạm vi địa bàn rà 

soát rộng, tính chất phức tạp, thời gian xảy ra vi phạm đã lâu. Các trường hợp vi 
phạm chủ yếu từ các xã mới sáp nhập về thành phố do đó không có hồ sơ lưu 
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trữ, xử lý dẫn đến việc rà soát, kiểm tra chưa được cụ thể, không phản ánh được 
hết các vi phạm đối với các trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp.

UBND thành phố Hải Dương đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho 
chủ trương đối với việc đo đạc bổ sung bản đồ địa chính các khu vực chuyển đổi 
theo hiện trạng đang sử dụng, thiết lập hồ sơ để công tác quản lý được chặt chẽ, 
đầy đủ. Lập quy hoạch khoanh vùng định hướng mô hình sản xuất ổn định lâu 
dài cho các hộ. UBND thành phố cùng các cấp, các ngành tăng cường công tác 
tuyên truyền Luật Đất đai cho người dân hiểu rõ. Đối với một số khu vực giáp 
với đất ở, người dân sinh sống đã lâu, hiện tại đã có nhiều thế hệ đang sinh sống 
đề nghị cho xử lý hợp pháp hóa cấp đất ở cho người dân. Đối với các hộ vi 
phạm giao UBND phường, xã giám sát chặt, không cho phát sinh công trình vi 
phạm mới, những vi phạm cũ đã được thống kê yêu cầu giữ nguyên hiện trạng 
không được xây dựng thêm. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi hoặc thay thế 
hướng dẫn đối với việc quản lý, sử dụng nhà trông coi trên đất chuyển đổi tại 
Quyết số 1654/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở TN&MT tỉnh Hải Dương;
- TT Thành ủy;
- Lưu: VT, TNMT.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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