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Kính gửi: 

 

 

- Các s , ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

  hời gian g n đâ , nhu c u chu ển  ục đích sử  ụng đất từ nhó  đất 

nông nghiệp sang đất   c a các hộ gia đình, cá nhân trên địa   n tỉnh có chiều 

hướng ng   c ng gia t ng       các hu ện, thành phố đ  có nhiều cố gắng 

trong việc chỉ đạo giải quyết hồ sơ xin chu ển mục đích sử dụng đất, việc giải 

quyết cơ  ản đ ng trình t , th  tục, thẩm quyền th    u  định c a pháp luật về 

đất đai. Tuy nhiên do  há   uật về đất đai  h ng  u  định  iện tích tối đa được 

 h   chu ển  ục đích từ các   ại đất  hác sang đất  , nên nhiều trường hợ  đ  

được giải  u ết ch  phép chu ển  ục đích sử  ụng đất với  iện tích  ớn, sau đó 

người sử  ụng đất t  đ u tư hạ t ng h  c  h ng đ u tư hạ t ng,  hân   ,  án nền 

để trục  ợi, gâ   hó  h n ch  c ng tác  uản    nh  nước về đất đai, thất thu ngân 

sách  h  nước, tạ   ư  uận xấu trong Nhân dân.  ên cạnh đó, c ng tác  ập, 

thẩ  định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu c u sử  ụng đất chưa ch t ch   

cá biệt có trường hợ  chu ển  ục đích sử  ụng đất  h  hợ  với  ế h ạch sử 

 ụng đất h ng n   c a cấ  hu ện    đất  , nhưng tr ng  u  h ạch sử  ụng đất 

 ại thể hiện   ại đất  hác   hi thẩ  định hồ sơ xin chu ển  ục đích sử  ụng đất, 

các cơ  uan chức n ng  ới tậ  trung thẩ  định về th nh  h n hồ sơ, ranh giới, 

 iện tích,   ại đất, s   h  hợ  với  ế h ạch sử  ụng đất h ng n   c a cấ  

hu ện,    chưa đi sâu thẩ  định    nhu c u sử  ụng đất, điều  iện ch   h   

chu ển  ục đích sử  ụng đất   

 Để thống nhất xử    các trường hợ  hộ gia đình, cá nhân xin chu ển  ục 

đích sử  ụng đất từ các loại đất khác sang đất   với  iện tích  ớn, đồng thời giải 

 u ết nhu c u chính đáng c a người sử  ụng đất,  ả  đả  vai tr   uản    c a 

 h  nước về đất đai,      tỉnh yêu c u th  trư ng các s , ban, ngành, Ch  

tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo th c hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

 1. Nâng cao chất  ượng công tác lập, thẩ  định quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất th   đ ng  u  định tại  h ng tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 c a Bộ trư ng Bộ Tài ngu ên v  M i trường  u  định chi tiết việc 

lậ , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

 Việc lập quy hoạch sử dụng đất cấ   ưới phải phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất cấp trên; kế hoạch sử dụng đất h ng n    hải phù hợp với quy hoạch, 

kỳ kế hoạch sử dụng đất đ  được cơ  uan  h  nước có thẩm quyền phê duyệt, 
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nhu c u sử dụng đất c a các ng nh,  ĩnh v c. Việc r  s át, điều chỉnh quy hoạch 

c a các ng nh,  ĩnh v c có sử dụng đất phải bả  đảm thống nhất với điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến n   2020 v  kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) c a tỉnh   rước khi lập kế hoạch sử dụng đất h ng n  ,      các 

huyện, thành phố  hải chỉ đạ  UBND cấp xã thông báo tới người sử dụng đất để 

th c hiện đ ng    nhu c u sử dụng đất; việc xác định diện tích đất c n chuyển 

mục đích sử dụng tr ng n    ế hoạch phải trên cơ s  x   x t đơn đề nghị c a 

người sử dụng đất bả  đảm sát với nhu c u th c tế c a địa  hương,  h  hợ  với 

chỉ tiêu sử  ụng đất được  hân  hai  

 2.    chức thẩ  định    nhu c u sử  ụng đất, điều  iện ch   h   chu ển 

 ục đích sử  ụng đất   

 Việc cho phép hộ gia đình, cá nhân chu ển mục đích sử dụng đất phải  ả  

đả  th c hiện đ ng ngu ên tắc, c n cứ, thẩ   u ền, trình t , nhu c u sử dụng 

đất th    u  định tại Điều 6, Điều 14, Điều 52, Điều 57, Điều 5   uật Đất đai 

n   2013 v  Điều 6   ghị định số 43 2014  Đ-CP ngày 15/5/2014 c a  hính 

 h   u  định chi tiết một số điều, khoản c a Luật Đất đai  ngu ên tắc quy hoạch 

đ  thị tại Điều 5 Luật Quy hoạch đ  thị. Vị trí, diện tích thửa đất xin chu ển 

 ục đích sử dụng đất phải n m trong chỉ tiêu,  ế h ạch sử dụng đất h ng n   

c a cấ  hu ện đ  được cơ  uan nh  nước có thẩ   u ền phê duyệt.  

 UBND cấp huyện có trách nhiệ  thẩ  định    nhu c u sử dụng đất c a 

hộ gia đình, cá nhân, như: Phải có đ ng    nhu c u sử  ụng đất được thể hiện 

tr ng v n  ản đ ng    nhu c u sử dụng đất với UBND cấp xã, cấp huyện  đơn 

xin chu ển  ục đích sử  ụng đất (tr ng đó  iện tích đất xin chu ển  ục đích sử 

 ụng  hải n   tr ng chỉ tiêu sử  ụng đất đ  được phân khai); nhu c u về đất để 

  c a người xin chuyển mục đích sử dụng đất…  điều kiện cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất trước  hi  u ết định ch   h   chu ển  ục đích sử dụng 

đất   g  i điều  iện về th nh  h n hồ sơ, ranh giới,  iện tích,   ại đất, s   h  

hợ  với  ế h ạch sử  ụng đất h ng n   c a cấ  hu ện, c n đánh giá s   h  hợ  

với  u  h ạch xây d ng đ  được  hê  u ệt,  ức độ  h  hợ  với  ết cấu hạ t ng 

   thuật, hạ t ng x  hội có  iên  uan đến  hu đất  hướng dẫn người sử dụng đất 

th c hiện nghĩa vụ t i chính th    u  định c a pháp luật; đồng thời thẩ  định 

các nội dung theo quy định tại Điều 7  h ng tư số 30 2014   -   M  ng   

02/6/2014 c a Bộ trư ng  ộ   i ngu ên v  M i trường  Các nội  ung đánh giá, 

thẩ  định trên phải được lậ  th nh  iên  ản  xác  inh th c địa) th    u  định 

tại Điều 6  h ng tư số 30 2014   -BTNMT ng   02 6 2014 c a Bộ trư ng  ộ 

  i ngu ên v  M i trường  u  định về hồ sơ gia  đất, ch  thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

 Đối với các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất   với 

diện tích lớn phải bả  đảm kết nối đồng bộ với hạ t ng k  thuật về điện, đường 

giao thông, cấ  th át nước, thông tin liên lạc hiện hữu c a  h  nước; diện tích 

đất đ  đ u tư hình th nh đường giao thông phải   n gia  ch   h  nước quản lý.  

 3.      các hu ện, thành phố chỉ đạo th c hiện rà soát, xử    đối với 
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các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn sang đất   chưa 

đảm bả  các  u  định c a pháp luật về đất đai   h ng để  hát sinh mới các 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất th c hiện  h ng đ   đ , sai  u  định 

c a pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, th c hiện nghĩa vụ t i chính về đất đai  Đồng thời phải xử lý  ị  thời, 

nghiê  t c các h nh vi vi phạm, yêu c u  hắc  hục triệt để hậu quả để bả  đảm 

tính nghiêm minh c a pháp luật. 

 4. Thanh tra tỉnh phối hợp với S    i ngu ên v  M i trường, các cơ  uan 

 iên  uan t ng cường công tác thanh tra trong công tác t  chức lập, quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất c a cấp 

huyện, nhất là việc chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn sang đất  .  

5. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an các huyện, 

thành phố ch  động phối hợp với các cơ  uan  iên  uan t ng cường c ng tác 

kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ng n ch n, kiến nghị xử    đối với 

việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn sang đất   chưa 

đảm bả  các  u  định c a pháp luật. 

6. Các s , ngành liên quan theo chức n ng, nhiệm vụ ch  động phối hợp 

trong việc thẩ  định nhu c u, điều  iện ch   h   chu ển  ục đích sử  ụng đất 

và xử    đối với các trường hợp xin chuyển mục đích với diện tích đất lớn sang 

đất  . 

7. S    i ngu ên v  M i trường ch  trì, phối hợp với các cơ  uan có  iên 

quan kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xử    các vướng mắc 

trong việc chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn sang đất   trên địa bàn 

tỉnh, kịp thời t ng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với các 

trường hợ  vượt thẩm quyền. 

8.  h  tịch      cấ  hu ện, cấ  x  c n xác định r  v  nâng ca  trách 

nhiệ  tr ng c ng tác  uản     h  nước về đất đai trên địa   n  uản     Địa   n 

n   để xả  ra tình trạng chu ển  ục đích sử  ụng đất trái  u  định thì  h  tịch 

     cấ  x , cấ  hu ện nơi đó  hải chịu h  n t  n trách nhiệ  trước  h  tịch 

     tỉnh v  trước  há   uật    

 
  

Nơi nhận: 
-  hư trên  

-  hường tr c Tỉnh  y; 

-  hường tr c HĐ   tỉnh; 

- Ch  tịch, các Phó Ch  tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTTH, TH, 

- Lưu: V ,        ) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng   
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