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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 
Số: 14/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         Bắc Hà, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

 
` BÁO CÁO 

V/v cho thuê, sử dụng quỹ đất do UBND cấp xã quản lý                                                                    

và xử lý đất vắng chủ trên địa bàn thành phố 

` 

Thực hiện Công văn số 124/UBND-TNMT ngày 20/01/2021 của UBND thành 

phố về việc cho thuê, sử dụng quỹ đất do UBND cấp xã quản lý và xử lý đất vắng chủ 

trên địa bàn, sau khi kiểm tra, UBND phường Bắc Hà thống kê, báo cáo như sau: 

1. Đối với việc xử lý đất vắng chủ: 

- Tổng số thửa đất vắng chủ: 99 thửa - Trong đó: 

+ Không xác định được chủ: 78 hộ;  

+ Xác định được chủ sử dụng nhưng đến nay không liên hệ được: 21 hộ 

(Biểu 02 kèm theo) 

Đề xuất: 

- Đối với các thửa đất xác định được chủ sử dụng: Gửi thông báo để chủ sử 

dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và các quy định 

của thành phố, phường cũng như hương ước, quy ước của tổ dân phố; 

- Đối với các thửa đất không xác định được chủ sử dụng: Thông báo rộng rãi 

trên hệ thống thông tin đại chúng cấp Trung ương, cấp tỉnh và thành phố 03 số liên tục 

theo quy định - Trong đó nói rõ hành vi nghiêm cấm tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất 

đai, nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, giúp chủ sử dụng đất 

nâng cao nhận thức và hiểu rõ trách nhiệm trong việc sử dụng đất của mình, nếu chủ 

sử dụng đất không chấp hành, nhà nước sẽ xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, 

Điều 64 Luật Đất đai: "Thu hồi đất do vi phạm luật về đất đai".  

2. Chấn chỉnh và khắc phục việc sử dụng sai mục đích đất UBND cấp xã 

quản lý: 

Đối với việc khắc phục việc sử dụng sai mục đích đất UBND cấp xã quản lý 

trên địa bàn phường Bắc Hà không có.  

Vậy UBND phường Bắc Hà báo cáo UBND thành phố theo nội dung  Công văn 

số 124/UBND-TNMT ngày 20/01/2021 với nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND;                                                       

- Công chức ĐC-MT; 

- Lưu: VP, VT.       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH                                                      

 

 

 
 

Lê Quốc Việt 
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ ĐỀ XUẤT NỘI 

DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT 

ĐẤT ĐAI VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI 

HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI. 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-TNMT ngày   /01/2021 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh) 

 

STT Tên Thông tư Nội dung đã 

được quy 

định  

Nội dung 

vướng mắc 

bất cập 

Đề xuất nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi 

chú 

I Điều 202 Luật 

đất đai năm 

2013 

Nguyên Điều Bổ sung: Biên bản hòa giải 

thành các vụ việc 

tranh chấp đất đai 

có hiệu lực pháp 

luật và các cơ 

quan có thẩm 

quyền không thụ 

lý các đơn đề nghị 

giải quyết tranh 

chấp đất đai đã 

được hòa giải 

thành. 

 

II Điều 49 Luật “Trường mà chưa có Bỏ nội dung mà  

https://luatminhkhue.vn/luat-dat-dai-nam-2013-so-45-2013-qh13.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat-dat-dai-nam-2013-so-45-2013-qh13.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat-dat-dai-nam-2013-so-45-2013-qh13.aspx
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Đất đai hợp quy hoạch 

sử dụng đất đã 

được công bố 

mà chưa có kế 

hoạch sử dụng 

đất hàng 

năm của cấp 

huyện thì người 

sử dụng đất 

được tiếp tục 

sử dụng và 

được thực hiện 

các quyền của 

người sử dụng 

đất theo quy 

định của pháp 

luật”. 

 

kế hoạch sử 

dụng đất 

hàng 

năm của cấp 

huyện 

chưa có kế hoạch 

sử dụng đất hàng 

năm của cấp 

huyện 

III Khoản 5 Điều 

87 Nghị định 

số 

43/2014/NĐ-

CP 

"Nhà nước 

không thu hồi 

Giấy chứng 

nhận đã cấp 

trái pháp luật 

nếu người 

được cấp 

Giấy chứng 

nhận đã thực 

hiện thủ tục 

chuyển đổi, 

chuyển 

nhượng quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu 

tài sản gắn 

liền với đất 

hoặc chuyển 

mục đích sử 

dụng đất và 

đã được giải 

quyết theo quy 

định của pháp 

luật". 

Phạm vi 

không thu 

hồi Giấy 

chứng nhận 

đã cấp trái 

pháp luật 

bó hẹp so 

với quy 

định của 

Luật đất 

đai 2013 

Theo quy định 

của Luật đất đai 

2013 

 

IV Khoản 56 Điều 

2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP 

Trường hợp cơ 

quan nhà nước 

có thẩm quyền 

cấp Giấy 

Không phù 

hợp với 

Khoản 3 

Điều 106 

Theo quy định 

của Luật đất đai 

2013 
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chứng nhận 

phát hiện Giấy 

chứng nhận đã 

cấp không 

đúng quy định 

của pháp 

luật về đất đai 

thì kiểm tra lại, 

thông báo cho 

người sử 

dụng đất biết 

rõ lý do 

và quyết định 

thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp không 

đúng quy định 

Luật Đất 

đai: "Việc 

thu hồi Giấy 

chứng nhận 

đã cấp đối 

với trường 

hợp quy 

định tại 

điểm d 

khoản 2 

Điều này do 

cơ quan có 

thẩm quyền 

cấp Giấy 

chứng nhận 

quy định tại 

Điều 105 

của Luật 

này quyết 

định sau khi 

đã có kết 

luận của cơ 

quan thanh 

tra cùng 

cấp, văn 

bản có hiệu 

lực của cơ 

quan nhà 

nước có 

thẩm quyền 

về giải quyết 

tranh chấp 

đất đai". 
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