
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STNMT-QLĐĐ 

V/v Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong 

thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất,  
tách thửa đất trên địa bàn tỉnh  

 Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

    Kính gửi:  
    - Sở Tư pháp.  

                   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
                    

 

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng tổ chức, cá nhân 

chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất có diện tích lớn hoặc nhiều thửa đất liền 

kề sau đó tự ý san gạt mặt bằng, xây dựng hạ tầng và phân lô, bán nền vi phạm 

pháp luật đất đai, trật tự xây dựng với mục đích trục lợi chính sách ảnh hưởng đến 

công tác quản lý đất đai, giá đất, thu hồi, giải phóng mặt bằng tại địa phương.  

Để chấn chỉnh ngay tình trạng nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

1.1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

1193/UBND-KT ngày 09/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và 

đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản..., nhất là 

đối với quy định về điều kiện được chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, điều kiện được tách thửa, hợp thửa đất để nhân dân nắm được các 

quy định của pháp luật, hiểu và thực hiện đúng, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi 

gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời 

sống của người dân. 

- Không thực hiện việc chứng thực đối với các hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng đất có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi như đã nêu trên; không được xác nhận hành 

vi chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức viết tay, không đảm bảo các điều 

kiện theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra địa bàn để phát 
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hiện các trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan đến việc chuyển nhượng, tách 

thửa, hợp thửa, tự ý xây dựng công trình, hạ tầng giao thông để phân lô, bán nền 

khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

 1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường và cơ quan chuyên môn trực thuộc 

  Thực hiện nghiêm việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. Không lập thủ tục cho phép chuyển mục đích, tách thửa 

đất đối tất cả các loại đất tại các khu vực không phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất hoặc khu vực đã có quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt, khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 

tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc cho phép chuyển mục 

đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải theo đúng quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế 

hoạch đã được phê duyệt, nhất là tại các khu vực quy hoạch sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ thương mại, khu đô thị tại vị trí đất bám trục đường giao thông, lợi thế 

thương mại cao, quỹ đất ven các trục đường quy hoạch mở mới, khu vực quy hoạch 

các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ 

thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp:  

Chỉ đạo các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh: Không thực hiện công 

chứng đối với các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nêu tại Mục 1 Văn bản này; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường: 

3.1. Không thực hiện việc đo đạc, thẩm định hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 

đối với các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi, vi phạm nêu tại Mục 1 Văn bản 

này. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai rà soát các trường hợp đề nghị đo 

đạc, tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất đã được Văn phòng đăng ký đất đai 
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ký xác nhận từ ngày 01/01/2022 đến nay; báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 20/5/2022 để cho ý kiến chỉ đạo xử lý theo quy định.  

3.2. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan 

chuyên môn trực thuộc trong quá trình thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 Văn 

bản này.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật 

hành chính của cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./. 

 
                

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; (báo cáo)  
- Như trên;  
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- VPĐKĐĐ; TTKTTNMT (thực hiện);  
- Lưu: VT, PQLĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đặng Minh Tơn 
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