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sau “dồn ñiền, ñổi thửa” và lập hồ sơ thủ tục trình UBND huyện, thành phố cấp ñổi, cấp
mới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
ðiều 7. Trách nhiệm của UBND cấp xã
Chỉ ñạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã hoặc thành lập Ban quản lý dồn
ñiền ñổi thửa (ñối với thị trấn) tổ chức thông tin tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện
chính sách khuyến khích "dồn ñiền, ñổi thửa". Phải xây dựng phương án "dồn ñiền, ñổi
thửa" chung cho diện tích ñất trong phạm vi ranh giới cấp xã, phù hợp với ñặc ñiểm và ñiều
kiện của ñịa phương, làm cơ sở ñể thực hiện việc dồn ñiền, ñổi thửa, ñược nhân dân ñồng
tình ủng hộ, HðND cấp xã thông qua và ñược UBND huyện, thành phố phê duyệt. Trên cơ
sở phương án của UBND cấp xã ñã ñược phê duyệt, UBND cấp xã giao cho Hợp tác xã dịch
vụ nông nghiệp hoặc Ban phát triển thôn xây dựng phương án và ñược UBND cấp xã phê
duyệt ñể triển khai thực hiện trên ñịa bàn thôn.
Sau khi thực hiện xong công tác “dồn ñiền, ñổi thửa” và ñược nhân dân tổ chức sản
xuất ổn ñịnh, không có sự tranh chấp; UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng
ñăng ký quyền sử dụng ñất - Chi nhánh huyện, thành phố lập bản trích ño ñịa chính thửa
ñất, khu ñất theo từng khu vực, chỉnh lý hồ sơ ñịa chính phục vụ cho công tác cấp mới, cấp
ñổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất sau “dồn ñiền ñổi thửa”.
ðiều 8. Quy ñịnh chuyển tiếp
Các phương án “dồn ñiền ñổi thửa” ñược UBND huyện, thành phố phê duyệt trước
ngày 15 tháng 7 năm 2016 thực hiện theo Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
34/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh; các phương án “dồn ñiền
ñổi thửa” ñược UBND huyện, thành phố phê duyệt sau ngày 15 tháng 7 năm 2016 thực hiện
theo Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 9. Tổ chức thực hiện
UBND các cấp, các Sở ngành, tổ chức, cá nhân, cộng ñồng dân cư có trách nhiệm
thực hiện nghiêm túc Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời
phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
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