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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND – NN5 

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về hoạt động kinh doanh bất động 

sản và giá đất trên địa bàn tỉnh.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2021 

         

 

Kính gửi:  

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 

Giao thông vận tải, Công an, Cục Thuế, Thanh tra;                                                          

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài truyền hình tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

  

 Trong thời gian gần đây (giai đoạn từ nửa cuối năm 2020 cho đến nay), tình 

trạng giá đất tăng bất thường tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: huyện 

Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên… đang là điểm nóng gây xôn xao dư luận, tiềm 

ẩn nguy cơ tạo nên một “cơn sốt đất ảo” ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, 

giảm đáng kể cơ hội tiếp cận nhà đất của những người dân thực sự có nhu cầu, 

đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nước về đất đai, gây mất an 

ninh trật tự tại các địa phương; tình trạng chia tách thửa đất không theo quy hoạch, 

đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng đất nền tự phát diễn ra tại một số 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để chấn chỉnh các tồn tại 

trên. UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo như sau: 

  1. Sở Xây dựng 

 1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, đặc biệt hoạt động của các sàn 

giao dịch bất động sản, Văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn bảo đảm 

hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

 1.2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo quy định của Luật Nhà ở 

và Luật Kinh doanh bất động sản; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các huyện, thành phố kịp thời phát hiện ngăn chặn, chấn chỉnh 

tình trạng tự quy hoạch, đầu tư hạ tầng để phân lô, chuyển nhượng đất nền không 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở và pháp 

luật về kinh doanh bất động sản diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, 
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nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản 

vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo 

quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đầu tư và pháp 

luật về kinh doanh bất động sản. 

1.3. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các 

dự án cố ý mở bán khi chưa đủ điều kiện; các dự án sai phép, chưa có phép; các 

dự án chưa hoàn thành các hạng mục công cộng; ấn định thời gian hoàn thành và 

bàn giao các hạng mục công cộng cho cơ quan quản lý, kiên quyết không để các 

chủ đầu tư tự ý quản lý các hạng mục công cộng và thu tiền quản lý của cư dân. 

1.4. Công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tất cả các dự 

án Khu đô thị mới, dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó thông tin rõ dự án nào 

đủ điều kiện, dự án nào chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán bất động sản hình 

thành trong tương lai… 

1.5. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải công bố 

công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý 

để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh 

bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi 

bất chính; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

2.1. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ việc công khai quy hoạch, kế hoạch đất đai 

cấp huyện theo quy định; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chia tách thửa đất của 

Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, việc gộp 

thửa, chia tách thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân phải xuất phát từ nhu cầu 

thực tế của hộ gia đình, cá nhân; việc chia tách đất để đầu tư hạ tầng phân lô, 

chuyển nhượng đất nền phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch 

và đảm bảo các quy định của pháp luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Đầu tư và pháp 

luật về kinh doanh bất động sản. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi 

phạm trong việc chia tách thửa đất không đúng pháp luật.  

 2.2. Chủ động, kịp thời có văn bản chấn chỉnh và hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh vực ngành hoặc tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh các văn 

bản chỉ đạo xử lý các vi phạm đất đai hoặc các bất cập trong quản lý Nhà nước về 

đất đai trên địa bàn tỉnh. 

 2.3. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất 

chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật của các 

chủ đầu tư dự án, đặc biệt là dự án kinh doanh bất động sản.  
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 2.4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký đất đai, chuyển mục 

đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ 

quan, địa phương có liên quan kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất 

động sản.  

2.5. Rà soát đề xuất ngay với UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 

42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 và Quyết định số 28/2016/QĐ-UND ngày 

18/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nếu thấy không phù hợp. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá 

đất đảm bảo đúng pháp luật, không thất thu ngân sách Nhà nước; tham mưu kịp 

thời với UBND tỉnh quản lý và xử lý tài sản công theo đúng quy định của luật tài 

sản công và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

4. Công an tỉnh 

4.1. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính 

và các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình về quá trình triển khai, 

thực hiện các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật như trốn thuế, lừa đảo … để xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.2. Phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, nắm tình hình đối với các công ty 

đấu giá và hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm 

trong hoạt động đấu giá tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, các 

tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm để xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

 5. Báo, Đài truyền hình Vĩnh Phúc 

 Thường xuyên cập nhật, đăng tải những thông tin chính xác về quy hoạch, 

kế hoạch của các Sở chuyên ngành, quy hoạch của các dự án, đặc biệt là các dự 

án đô thị, nhà ở để đông đảo người dân nắm được, đồng thời tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản, những 

nguy cơ tiềm ẩn, rủi ro khi đầu cơ đất đai, giúp người dân tránh được những thất 

thiệt không đáng có khi tham gia mua, bán bất động sản trong điều kiện thị trường 

không ổn định. 

 6. Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

  Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý rủi 

ro, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản.  

 7. UBND các huyện, thành phố 
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 7.1. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật; không để xẩy ra thất thu 

ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng 

theo phân cấp; không để tình trạng lợi dụng việc chia, tách thửa đất để hợp thức 

cho một số tổ chức, cá nhân tự quy hoạch, phân lô, đầu tư hạ tầng để chuyển 

nhượng đất nền , kinh doanh bất động sản trái phép.  

 7.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nhất 

là các nội dung quy định về chuyển mục đích sử dụng đất, hạn mức giao, công 

nhận quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính phải thực hiện và các nội dung về cấp 

giấy phép xây dựng,.. Kiểm soát và có các biện pháp phù hợp quy định pháp luật 

trong việc ngăn chặn các “giao dịch ảo”, các thủ đoạn “đẩy giá” nhằm tạo các 

“cơn sốt” cho mục đích giao dịch, kiếm lời không đúng với giá trị quyền sử dụng 

đất thực sự. Công khai và thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương, của các 

dự án trên địa bàn để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi. 

 7.3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 

đất nông, lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đủ điều kiện 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

7.4. Chỉ đạo UBND cấp xã có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng tự ý 

quy hoạch phân lô, chia tách thửa đất để chuyển nhượng không đúng pháp luật; 

công bố công khai các dự án được phê duyệt quy hoạch theo quy định. 

 UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm 

túc triển khai, thực hiện chỉ đạo này. Kịp thời báo cáo về UBND tỉnh bất cập trong 

quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, giá đất và hoạt 

động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Bộ TN&MT (B/c); 

- Bộ Xây dựng (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- C.viên: NCTH; 

- Lưu: VT; 

(T          b) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Khước 
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