ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG

Số: 284/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Đông, ngày 27 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2018
Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông báo cáo kết quả thực hiện quản lý về
đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2018 như sau:
I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số
1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020”; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án dạy nghề giai đoạn 2011-2020.
UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động Quyết định số
1153/QĐ-UBND ngày 15/10/2018;
Báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực đất đai: Tình
hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác
quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Đến ngày 30 tháng 10
năm 2018); Chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô
thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay; Kế hoạch thu tiền sử dụng đất
năm 2019; công tác quản lý quy hoạch, tách thửa đất để chuyển nhượng; Kết
quả xử lý các trường hợp dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ
đưa đất vào sử dụng tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2018; chính sách pháp luật
về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.
II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý IV
1. Đất đai
Công khai lấy ý kiến nhân dân và thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch
SDĐ huyện.
Báo cáo tổng hợp các trường hợp sử dụng đất trái phép, làm nhà trên đất
nông nghiệp với tổng diện tích 86.841,7 m2/156 thửa (làm nhà trên đất nông
nghiệp) và 3.636,3 m2/35thửa (sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phi nông
nghiệp).
Thu hồi đất và GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến
động 424,2 m2 đất của hộ gia đình ông Lê Chư và bà Phan Thị Lanh tại thôn
Xuân Phú.
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Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất
ở với diện tích: 600 m2/04 trường hợp.
Công nhận quyền sử dụng đất: đất rừng sản xuất : 32.810,6 m2 /01 hộ
(Hương Lộc); đất SXNN: 110.644,7 m2 /51 hộ (Hương Sơn); đất rừng sản xuất:
22.969,3 m2/ 01 hộ (xã Hương Lộc); đất ở và đất trồng cây lâu năm: 44.891,7
m2/32 hộ (xã Hương Hữu)
Chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất để trồng rừng
sản xuất: 20.096,5 m2 (hộ ông Nguyễn Hữu Lặng)
Trả lời: đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của ông Nguyễn Lương Được và
Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 25/9/2018 của UBND xã Hương Giang (tranh
chấp đất đai).
Phê duyệt giá trị BT, HT về đất và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà
nước thu hồi đất để GPMB Dự án xây dựng công trình Đường Hồ Chí Minh
đoạn La Sơn -Túy Loan thuộc địa phận xã Hương Phú (thu hồi bổ sung giai
đoạn 2 - đường gom dân sinh đoạn Km 13+745); thuộc địa phận xã Hương Lộc,
huyện Nam Đông (đoạn Km21 - Km22, giai đoạn 2); địa phận thị trấn Khe Tre
(Hạng mục mương dẫn dòng). thuộc địa phận xã Hương Lộc (đoạn Km 23Km25, giai đoạn 1); Đường vào khu sản xuất khe Cha Moong, xã Thượng Lộ
(Đợt 3); Đường La Sơn – Nam Đông (giai đoạn II) thuộc địa phận xã Hương
Hữu (đợt 6).
Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất lâm nghiệp bổ sung
cho hộ gia đình ông Phạm Trung Sơn khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện
công trình hồ Tả Trạch thuộc địa phận xã Hương Phú
Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện GPMB phục vụ thi công
công trình: Đường vào vùng sản xuất Cha Lai (giai đoạn 2) và đường vào khu
sản xuất Cha Lai (giai đoạn 3) xã Thượng Nhật.
2. Dân số
Theo thống kê, đến cuối quý IV năm 2018 dân số trên địa bàn huyện là
28.224 người, trong đó nữ 13.658 người, chiếm 48,39%.
3. Lao động
Theo điều tra cung cầu, số lao động đến cuối quý IV: Lực lượng lao động
của địa phương 14.979 người, trong đó: Nữ 7.184 người, chiếm 47,96%. Thành
thị 1.964 động, nông thôn 13.015 lao động. Đã qua đào tạo 6.097 người, chiếm
40,7%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 14.937 người. Lao động
thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 62 người.
Số người có việc làm trong độ tuổi lao động: 14.917 người, trong đó theo
lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.771 người chiếm 58,8%; Công
nghiệp XD -GTVT: 1.706 người chiếm 11,44%; Dịch vụ: 4.440 người chiếm
29,76%.
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3.1. Công tác giải quyết việc làm
Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai
nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora,
Năm 2018 có 573 lao động được đào tạo mới, tỷ lệ đạt 143% (KH 400 LĐ), 429
lao động có việc làm mới, tỷ lệ đạt 107% (KH 400).
- Tạo việc làm thông qua đa dạng hóa ngành nghề, phát triển các ngành
nghề phi nông nghiệp ở nông thôn.
- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn
hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia
vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự
án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa
phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất,
kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống
cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; trong
quý IV Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 35 hộ, giải quyết được 48 lao động,
nâng tổng số trong năm cho vay 140 hộ, giải quyết được 165 lao động.
3.2. Công tác xuất khẩu lao động
Bên cạnh giải pháp tạo việc làm trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ
đạo phòng Lao động-TB&XH tham mưu UBND huyện phối hợp các xã, thị trấn,
với các Công ty đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, cụ thể :
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền và tuyển dụng của các Công ty được
Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng, nhiều lao động đi làm việc
ngoài nước thông qua tuyển xuất khẩu lao động, tính đến 31/12/2017 số người
đang còn định cư ở nước ngoài là 80 người, trong đó đa số dài hạn tại nước bạn
Lào, không có hợp đồng lao động, chủ yếu là làm nghề Thợ xây, mộc, trồng
rừng…
Trong quý IV, có 05 lao động đi xuất khẩu, nâng tổng số trong năm có 19
người đi xuất khẩu lao động (18 người đi Nhật Bản và 01 người đi Đài Loan)
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động
quý IV năm 2018./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Lao động- TB&XH;
- Sở Tài nguyên-MT;
- UBND huyện;
- Các phòng: TNMT và LĐ-TBXH huyện;
- VP: LĐ và CV CNTT;
- Lưu: VT.

Lê Thanh Hồ
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