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BÁO CÁO
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

do UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành
---------------------

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách 
pháp luật về đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 
Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở 
thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định do 
UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai còn có bất cập, chồng chéo, không 
phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội,

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát các văn bản do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tham mưu ban hành trong lĩnh vực đất đai đang còn hiệu 
lực thi hành, tổng hợp, báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số văn bản được rà soát
13 Quyết định của UBND tỉnh (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).
2. Kết quả rà soát
a) Đánh giá chung: qua rà soát nhận thấy các văn bản do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tham mưu ban hành về cơ bản đều đảm bảo trình thự, thủ tục ban 
hành, thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, thẩm định của Sở Tư pháp 
trước khi trình UBND tỉnh quyết định; đảm bảo thẩm quyền cả về thể thức và 
nội dung văn bản, phù hợp các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn tại thời 
điểm ban hành văn bản, đáp ứng tốt cho yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, qua thực 
tiễn thực hiện các quy định đến nay hoặc do thay đổi khách quan (thành lập Văn 
phòng đăng ký đất đai, pháp luật có thay đổi) hoặc do đòi hỏi tờ thực tiễn, một 
số văn bản đã bộc lộ những điểm bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

b) Kết quả cụ thể (chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)
- Số văn bản đề nghị giữ nguyên: 04.
- Số văn bản đã và đang tham mưu thay thế: 02 (Quy định thay thế Quy 

định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở ban hành kèm theo Quyết 
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018- đã trình UBND tỉnh; Quy định 
thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày



22/10/2020- đã dự thảo, đang lấy ý kiến).
- Số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 07 văn bản, trong đó:
+ Đề nghị ban hành 01 Quyết định thay thế cho 03 văn bản quy định về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay 
thế Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 và 02 Quyết định sửa 
đổi, bổ sung); đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Quyết định số 
27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
53/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019).

+ Đề nghị ban hành 01 Quyết định để sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 
20/12/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021).

3. Đề xuất, kiến nghị
Trên cơ sở kết quả rà soát và hồ sơ kèm theo, để việc sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế các nội dung không còn phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 
nghị Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh:

- Tiếp tục báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy định về 
hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, điều kiện hợp 
thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh;

- Xem xét nội dung cụ thể tại báo cáo này, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh 
chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, hoàn thiện các dự 
thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với các quy định về bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định về luân chuyển hồ sơ 
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và một số nội dung tại Bảng giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm báo cáo này hồ sơ rà soát văn bản 
và đề nghị Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh 
chỉ đạo làm căn cứ thực hiện./.
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