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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tir do Hnh phüc

Si43C /UBND-CNXD
V/v trin khai kim tra, xr 1 vic
chuyn quy&n sü dat không dung quy
dnh tai các d an nhà a sai phép,
không phép

Gia La!, ngày 3'! tháng 10 nám 2019

-

-

KInh g1ri:
-

-

Các sâ, ban, ngành cüa tinh;
UBND các huyn, thj xâ, thành ph&

Trong thai gian qua, trén các phung tin thông tin dai chüng phãn ánh tai
mt so dja ph.wng có tInh trng chU dâu ttr rao ban nhà dt các dir an nhà a
khOng duçxc cci quan nhà nithc có thãm quyên cho phép hoc các dir an chira
duçic Nhà nithc giao dat, cho thuê dat, chuyên m1ic dIch sr diing dt hoc các dr
an không dü diêu kin chuyn quyên si~ dung dat, ban nhà a. Vic ban, mua
nhà dat nêu trên dã vi pham các quy djnh cüa pháp 1ut ye dt dai, gay rüi ro cho
ngithimua nhà dat, tác dng xu den thj tnrang bat dng san, gay ãnh hthng
den den tInh hInh an ninh trt tr trén dja bàn.
.

D ngn chàn vâ xi:r 1 nghiêm minh tInh trng nêu trén, thirc hin Van
ban so 4944/BTNMT-TCQLDD ngày 30/9/2019 cüa B Tài nguyen và Môi
tnr&ng, Uy ban nhãn dan tinh yêu câu:
1. UBND các huyn, thj xã và thành ph Pleiku:
Dang tâi Diu chinh quy hoach sü dirng dt dn nAm 2020 va k hoach
sü diing dat näm dâu cüa diêu chinh quy hoch, Kê hoach sCr ding dat näm 2019
cp huyn dA duçic UBND tinh phé duyt trên trang thông tin din t1r cüa UBND
cap huyn và UBND cap xã.
-

Chi dao các Ca quan chuyên môn, don vj trxc thuc và UBND các xã,
phiiang, thj trân thu&ng xuyên rà soát tInh hInh quãn I sCr ding dat trên dja bàn
và tO chüc kiem tra, xü 1 nghiêm minh, dung quy djnh pháp 1ut dOi v&i cac
trithng hqp vi phm lan, chiêm, chuyên quyên si:r dung dat trái phép, chuyên
miic dIch scr diving dat trái phép; phát hin, áp di,ing các bin pháp dê ngän chn
a xir 1 kjp th&i vic xây dimg các cong trInh nhà , ha tang hmnh thành các khu
dan cu mâi trái phép tren dt nOng nghip và kiên quyêt buc ngi.rai có hành vi
vi phm phãi khOi phic 1i tInh trng cüa dat nhu truàc khi vi phm.
-

Chi do các ca quan chuyen mOn, dan vj trrc thuc, UBND cac xâ,
phizang thanh tra, kiêm tra d kjp thai phát hin các dr an chiza có quyêt djnh
phê duyt, các dr an phân lô ban nn tir phat, dr an dã có quyêt djnh phê duyt
nhung chua dü diêu kiin chuyen quyên sir diing dat và ban nha a dé có bin
pháp xü 1 kjp thai theo phân cap tai Quyet djnh so 03/20 19/QD-UBND ngày
07/01/2019 cüa UBND tinh ye vic ban hành quy ché phOi hcip quãn 1 trt tir
-
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xây drng trên dja bàn tinh và các quy djnh có lien quan. Trunghçip có du hiu
1ira dão can kjp th&i thông báo cho Ca quan bão v pháp 1ut dê xü l theo quy
djnh.
2. Sir Tài nguyen và Môi trLr?rng:
- Tip tic cong khai Diu chinh Quy hooch sü ding dat den nãm 2020, kê
hoach sir ding dat kS' cuôi (2016 - 2020) tinh Gia Lai ducic ChInh phU phê duyt
tai Nghj quyt s 47/NQ-CP ngày 09/5/2018 trên trang thông tin din tir cUa Sâ
Tài nguyen và Môi trtr&ng.
- Thirc hin cong khai danh sách các chü du tu sai pham v dt dai; các
dir an chua np tin sir ding dat; các chU dâu tti ch.m tr trong vic lam thu tic
cp quyn sir diing dt theo 9uy djnh nhãm cung cap day dii thông tin dê cho các
th chirc, cá nhân d dàng näm bt thông tin truirc khi thrc hin các giao djch,
dam bão tInh cong khai, minh bach.
- Chir dng d xut UBND tinh d cho phép tin hành thanh tra, kiêm tra
các vi vic có du hiu vi phm, dix lun xA hi phãn ánh tiêu crc, tham nhüng,
phát sinh nhiu dan thu khiu nai, th cáo lien quan den cong tác quãn l dt dai
trén dja bàn.
3. S&Xây diyng:
- Chit trI, phi hqp vii các ca quan lien quan xem xét các dir an nhà ir dã
thrçic phé duyt dam bão theo quy djnh ciia pháp lu.t và thông báo cho chit dâu
ti.r cong khai tai khu dt thirc hin dr an và trên phixang tin thông tin dai chitng
ciia dja phuang dê mi to chic, Ca nhãn dê dàng nãm bat thông tin tnric khi
thrc hin các giao djch, dam bão tInh cong khai, minh bach.
- Chit tn, phi hçip vii các Sir, ngành và chInh quyn dja phixang xác djrih
các dir an nhà ir dâ duçic phé duyt nhimg Co vipham pháp 1ut dat dai, không
dii diêu kin chuyén nhixçing quyên sir ding dat, ban nhâ ir dê cung cap cho
UBND cap huyn (nai th%rc hin dir an) cong khai cho các to chic, cá nhãn biét.
- Chit trI, phi hçip vii Sir K hoach và Du tu, Sir Tài nguyen và Môi
truing, UBND các huyn, thj xâ, thãnh phO to chic kiêm tra, rà soát và kiêm
soát chat chë các hoat dng kinh doanh bat dng san tai các dr an bat dng san,
các dir an có yêu to kinh doanh bat dng san, vic hoat dng môi gun bat dng
san tai các ca sir hoat dng bat dng san và xir l nghiêm các hành vi vi phm
theo dung quy djnh cita pháp lut.
- Phi hcrp vii chInh quyn dja phi.rang và các Ca quan lien quan th chic
thanh tra, kiêm tra xir 1 nghiêm minh, kjp thii, dirt dim các hành vi vi phm
trt t1r xây dirng trén dja bàn tinh.
4. Si K hoch và Du tir:
- Chit dng phi hçip vii Sir Xây d%rng, Sir Tâi nguyen và Môi truing to
chic cong bO cong khai các thông tin các dir an quy hoach phát trin do thj, nha
ir, dt a; dc bit là thOng tin các dr an chixa dam bão theo dung quy djnh, dir an
giân tiên dt, dir an can diêu chinh tién d.
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- Chü trI, phi hçip các Sâ, ngành lien quan và UBND cac huyn, thj xâ và
thành ph6 Pleiku thu&ng xuyên rà soát các dr an chm triên khai trén dja bàn
tinh vakiên quyt thu hôi dir an chm hoc không tiên hành các thu tVc lien
quan den dir an theo dung ni dung dã cam kêt hoc tiên d ghi ti quyêt djnh
chü tnxcing dâu tis nhimg không có 1 do chInh dáng.
5. Các S&, ban ngành tinh, UBND các các huyn, thj xâ, thành ph cn th
chirc nàng, nhim vi diiçic giao; day mnh cong tác tuyên truyên, phô biên
hu&ng dn ye pháp lut ye dat dai, nhà và pháp lu.t khác có lien quan dê các
to chi.'rc, cá nhân có thu câu thrc hin các giao djch dâu tu, mua bàn kinh doanh
nhà dat thrc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut; khuyên cáo các tO chrc, cá
nhân có nhu câu mua ban kinh doanh nhà dat can lien h vâi co quan tái nguyen
và môi trueing, xây dirng và chInh quyên dja phuong tim hiêu các thông tin dir
an tnrâc khi tiên hành giao djch de tránh rüi ro khi mua nhà dat không dáng quy
djnh.
6. Ch d báo cáo: djnh k' hang qu (truâc ngày 15 cüa tháng cui qu),
hang näm (tru&c ngáy 30/11 cüa näm) các Sâ, ban ngành tinh, UBND các
huyn, thj xà và thành ph6 báo cáo tInh hInh, ket qua thrc hin các nhim v'1i
nêu trên ye S Tài nguyen và Môi tru&ng d tong hqp, báo cáo UBND tinh, B
Tài nguyen và Môi trung theo dung quy djnh.
duqc vAn bàn nay, yêu cu các

Co

quan, don vj trin khai thrc

hin./
Nyi nhIn:

- Nh.r trên;
-CTvàcacPCTUBNDtinh;
- CVP và các PCVP UBND tinh;
- Luu VT, NL, KTFH, CNXD.
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