
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 
Số:  09/BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         Bắc Hà, ngày 13 tháng 01 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 
Về đóng góp ý kiến một số nội dung vướng mắc, bất cập quy định tại                            

các Thông tư quy định chi tiết Luật đất đai và Nghị định                                                      

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai 

 

       Kính gửi:  

                      - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

                      - Phòng Tài nguyên - Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 66/UBND-TNMT ngày 08/01/2021 của UBND thành phố 

về việc rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc, bất cập quy định tại các Thông tư quy 

định chi tiết Luật đất đai và Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai, 

UBND phường Bắc Hà đóng góp ý kiến một số nội dung như sau: 

 1. Về việc thực hiện các Thông tư: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy 

định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; Thông tư  số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính; 

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính; Thông tư 

số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 

định chi tiết phương pháp định giá đất,   y dựng, điều ch nh bảng giá đất, định giá đất cụ 

thể và tư vấn  ác định giá đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ít khi áp dụng 

trong bộ thủ tục hành chính cấp  ã mà quy trình thụ lý hồ sơ cơ bản dựa trên các căn cứ 

của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, 

UBND phường góp ý một số nội dung vướng mắc, bất cập quy định tại Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Luật đất đai năm 2013 (có Phụ lục đính kèm).                         

2. Về hòa giải tranh chấp đất đai:  

Luật Đất đai quy định hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc, trong quá 

trình giải quyết các vụ việc tranh chấp về quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật không 

quy định biên bản hòa giải tranh chấp đất đai được các bên tranh chấp thống nhất có hiệu 

lực pháp luật hay không. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai sau khi 

đã được chính quyền cơ sở sử dụng nhiều phương pháp và thời gian hòa giải thành công, 

nhưng sau đó một trong các bên tranh chấp lại gửi đơn yêu cầu giải quyết và các cấp 

chính quyền phải tiếp tục hòa giải, giải quyết lại vụ việc, làm ảnh hưởng đến quản lý nhà 

nước nói chung. 

Tranh chấp đất đai về bản chất là tranh chấp d n sự, vì vậy trong việc giải quyết 

tranh chấp, nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự phải được tôn 

trọng. Tuy nhiên, Luật Đất đai không quy định tính hiệu lực pháp luật của các vụ việc 

tranh chấp đã được hòa giải thành là không phù hợp với nguyên tắc nêu trên. Trong khi 

đó, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai là quyết định hành chính và có hiệu lực pháp 

luật (tính tự nguyện thỏa thuận trong quan hệ dân sự có giá trị thấp hơn tính mệnh lệnh 
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trong quyết định hành chính). Đôi khi các bên đã chấp thuận hòa giải nhưng về mặt pháp 

lý thì hòa giải chưa giải quyết triệt để tranh chấp nên kết quả hòa giải không bền vững. 

Vì vậy, Luật Đất đai cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng: 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. 

2. Về kế hoạch sử dụng đất hàng năm liên quan đến lĩnh vực xây dựng:   

Điều 49 Luật Đất đai quy định: “Trường 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”. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 91, Điểm a Khoản 1 Điều 93 và Khoản 2 Điều 94 

Luật X y dựng đối với điều kiện cấp phép các công trình   y dựng trong đô thị, nhà riêng 

lẻ và cấp phép   y dựng có thời hạn thì phải “Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy 

hoạch sử dụng đất được phê duyệt” nên thực tế tại các địa phương không thể tiến hành 

cấp giấy phép   y dựng. 

3. Về thu hồi Giấy chứng nhận:  

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật nhưng đã 

chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật: Tại 

Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai quy định: Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã 

cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối 

tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng 

mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực 

hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: "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". 

Như vậy Luật Đất đai quy định Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

trái pháp luật nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng 

đất (chuyển quyền sử dụng đất gồm: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất) còn Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP của Chính phủ ch  có trường hợp đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nhà nước mới không thu hồi 

Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật và đã bổ sung thêm một trường hợp không thu hồi 

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật khi người được cấp Giấy 

chứng nhận đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Về quy trình thu hồi Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đã cấp không 

đúng quy định của pháp luật:  

Tại Khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai quy định: 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. Tuy nhiên, tại 
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Khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định: 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 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. 

Như vậy, giữa Luật Đất đai và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ đã có sự khác nhau. Tại Luật Đất đai ch  quy định cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy thu hồi Giấy sau khi có kết luận của Thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai trong khi Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP thì quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tự phát hiện 

Giấy đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì quyết định thu hồi.   

Trên đ y là báo cáo của UBND phường Bắc Hà về rà soát, tổng hợp các nội dung 

vướng mắc, bất cập quy định tại các Thông tư quy định chi tiết Luật đất đai và Nghị định 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai gửi UBND thành phố, phòng Tài 

nguyên-Môi trường tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND;                                                       

- Công chức ĐC-MT; 

- Lưu: VP, VT.       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                                     

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Hải 
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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 

Đất đai 
“Trường 

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”. 

 

mà chưa có 

kế hoạch sử 

dụng đất 

hàng 

năm của cấp 

huyện 

Bỏ nội dung mà 

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 

Phạm vi 

không thu 

hồi Giấy 

chứng nhận 

đã cấp trái 

Theo quy định 

của Luật đất đai 

2013 

 

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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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". 

pháp luật 

bó hẹp so 

với 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 

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 

Không phù 

hợp với 

Khoản 3 

Điều 106 

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 

Theo quy định 

của Luật đất đai 

2013 
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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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