
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-CN2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2021 

         V/v tăng cường công tác 

quản lý tình hình thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

 

 

Kính gửi:   

 - Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Kế hoạch và Đầu Tư. 

 - Công an tỉnh; 

 - Thanh tra tỉnh; 

 - Cục Thuế tỉnh; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

 - Báo Vĩnh Phúc;  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc; 

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh 

Phúc; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng có Văn bản số 989/SXD-QLN V/v tăng 

cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương, để 

triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (sao kèm); thực hiện yêu cầu của Bộ Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương như 

sau: 

1. Các sở, ngành, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, 

phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về 

một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh 

và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản 

đảm bảo an sinh xã hội”. 

2. Sở Xây dựng: 

- Công bố công khai thông tin về quy hoạch xây dựng, tiến độ triển khai 

các dự án đô thị, nhà ở đặc biệt là các dự án lớn để minh bạch thông tin, ngăn 

chặn thông tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá trục lợi bất hợp pháp. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án Khu đô thị, 

Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh đang triển khai để kịp thời phát hiện, tham mưu, xử 

lý nghiêm các hành vi giao dịch, kinh doanh các sản phẩm bất động sản khi chưa 



2 

 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Công bố thông tin trên báo Vĩnh Phúc, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh các dự án, 

Khu đô thị, Khu nhà ở đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm; các chưa đủ 

điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm theo quy định. 

- Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai các dự án Khu đô thị, Khu nhà 

ở đã cho phép đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư theo 

pháp luật về nhà ở, đô thị, kịp thời tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị 

trường. Trường hợp phát hiện sai phạm báo cáo UBND tỉnh kiên quyết không 

cấp chủ trương dự án đầu tư mới. 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản; tổ 

chức kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi môi 

giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của 

pháp luật.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất 

đai trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp 

đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, 

không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích, 

chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 

thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ 

đầu tư các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở chưa được giao đất, thuê đất nhưng đã 

thực hiện việc huy động vốn và bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản/Chỉ thị tăng cường quản 

lý đất đai tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển đô thị, nhà ở, các công 

trình trọng điểm, quy mô lớn … trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 15/4/2021.  

4. UBND các huyện, thành phố: 

- Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về đất đai tại địa 

phương, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp 

luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương. 

- Tập trung quán triệt phổ biến, tuyên truyền, công khai bằng các hình 

thức phù hợp cho người dân về tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai 

trên địa bàn, thông báo cho nhân dân biết các dự án chưa đủ điều kiện huy động 

vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai; đồng thời 

cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt” đất ảo trên địa bàn. chỉ đạo 

các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực chuyên môn phụ trách, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, 

phức tạp trên địa bàn; công khai và cung cấp kịp thời thông tin về quy hoạch, 

thủ tục pháp lý, tiến độ triển khai… của các dự án kinh doanh hạ tầng đất ở, nhà 

ở đến UBND các xã, phường, cơ quan truyền thông cấp huyện để tuyên truyền, 

công khai, đăng tải thông tin cho các tổ chức, cá nhân được biết. 
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5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị 

nghiệp vụ thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật 

tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai, xây dựng; kiên quyết đấu tranh 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm pháp luật, nhất là các hoạt động môi giới, chuyển nhượng bất động sản 

không đúng quy định. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc các 

dự án Khu đô thị, Khu nhà ở được Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật 

về đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, tạo nguồn cung cho thị trường, góp phần  thúc đẩy 

thị trường bất động sản trên địa bàn phát triển ổn định, lành mạnh 

7. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo 

các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng tăng cường công tác quản lý, giám sát 

cho vay, bảo lãnh, thế chấp, giải chấp... đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở, dự án kinh doanh bất động sản.  

8. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chuyên 

mục, phóng sự tuyên truyền phổ biến, cảnh báo cho người dân đề cao cảnh giác 

về các hành vi mua bán bất động sản không lành mạnh, các thông tin sai sự thật, 

nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông… 

gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương 

và đời sống của người dân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện 

các nội dung trên./.   

 
 Nơi nhận: 

-  Bộ Xây dựng (b/c); 

-  Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

-  Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

-  Như trên;  

-  CPVP UBND tỉnh; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT, CN2  

(k......b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thế Huy  
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