
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

Số:           /UBND-TNMT 

V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp 

luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai 

tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có 

hiệu lực lại nay. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Hà, ngày       tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Văn bản số 8179/UBND-NL2 ngày 21/12/2018; Văn bản số 

3682/STNMT-QHGĐ ngày 17/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về rà 

soát, báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử 

dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay theo 

yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5521/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 09/10/2018. Sau khi rà soát, UBND huyện Thạch Hà báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường một số nội dung như sau: 

1. Về các nội dung văn bản quy phạm pháp luật còn vướng mắc tại 

khu vực đô thị cần sửa đổi, bổ sung: 

Tại Điểm h, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013; Điểm b, Khoản,  

2, Điều 4, Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND  ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh 

quy định việc giao đất ở tại các thị trấn chỉ thực hiện thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất; việc giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá chỉ 

thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế khi áp dụng vào thực tiễn đã gặp khó 

khăn trong việc xác định, phân biệt đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó 

khăn của thị trấn hay thị trấn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Cần có 

quy định rõ. (chi tiết có Biểu 01 kèm theo) 

2. Về tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện: 

- Về tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 

Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định, 

hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, đến nay, 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thạch Hà đã 

đươch Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2017, hiện nay đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định phê 

duyệt theo quy định. 



- Về công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện: 

Kể từ khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, hàng năm UBND huyện 

Thạch Hà lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo 

quy định, cụ thể: 

+ Sáu tháng cuối năm 2014: thực hiện theo Văn bản số 4649/UBND-NL 

ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh; 

+ Năm 2015: Thực hiện theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 

31/3/2015 và Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh; 

+ Năm 2016: Thực hiện theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 

04/4/2016 và Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh; 

+ Năm 2017: Thực hiện theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 và Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh; 

+ Năm 2018: Thực hiện theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 

12/01/2018 và Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh. 

(chi tiết có Biểu 02 kèm theo) 

3. Về công tác giao đất, cho thuê đất đô thị và số tiền thu được từ việc 

giao đất, cho thuê đất từ 01/7/2014 đến ngày 31/8/2018: 

Tính từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn Thị trấn Thạch 

Hà đã giao đất ở (thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) cho 81 đối 

tượng, với diện tích 1,63ha, với số tiền thu được là 47.968 triệu đồng; số đối 

tượng cho thuê đất (không thông qua đấu giá) là 4 đối tượng, với diện tích 

6,26ha.   

Với các nội dung trên, UBND huyện Thạch Hà báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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