
      

ỦY BAN NHÂN DÂN                                       

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KT    Đồng Xoài, ngày          tháng      năm 2021 
 

 

V/v khẩn trương tổ chức thực hiện 

Quyết định số 977/QĐ-UBND  

ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh. 

 
 

    Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;  

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố;  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;  

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố;  

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;  

- Ủy ban nhân dân các phường-xã. 

 
    

 Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính-Kế hoạch, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Ủy 

ban nhân dân các phường-xã và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố theo đúng quy định và nội dung chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2022. 

- Thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng 

quy định của pháp luật về đất đai. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2021. 

- Tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tuân thủ đúng các 

quy định pháp luật có liên quan. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện đấu 

giá theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, tuân thủ đúng các quy định 

pháp luật có liên quan. 

- Tham mưu giải quyết các khiếu nại của người dân liên quan đến các trường 

hợp đã được phê duyệt đất ở và đã chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo bản đồ 

Kế hoạch năm 2021 mà bản đồ Kế hoạch năm 2022 đã lược bỏ. Chịu trách nhiệm 
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đối với việc đăng ký nhu cầu và chuyển mục đích sang đất ở đối với hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn thành phố; phải kiểm tra, thẩm định kỹ để đảm bảo các điều kiện 

chuyển mục đích sử dụng đất, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

đảm bảo chỉ tiêu được duyệt và các điều kiện khác theo quy định; không giải quyết 

các trường hợp có tên trong danh sách phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất nếu không 

đảm bảo các điều kiện trên và các quy định khác có liên quan. 

- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất của thành phố. 

- Đến quý III năm 2022, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố văn bản báo 

cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đồng thời gửi hồ sơ Kế 

hoạch sử dụng đất năm sau về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các 

đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện thu hồi đất, tổ chức thực hiện đấu giá theo 

đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp 

luật có liên quan. 

- Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố tiếp tục lập phương án 

sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo 

quy định đối với các khu vực đấu giá thuộc trường hợp sắp xếp lại theo Nghị định 

số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính Phủ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố (cơ quan thường trực Tổ công 

tác 167 thành phố): 

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân các phường-xã và các đơn vị liên quan khẩn 

trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục lập phương án sắp 

xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối 

với các khu vực đấu giá thuộc trường hợp sắp xếp lại theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính Phủ. 

4. Ủy ban nhân dân các phường-xã:  

- Thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố (nếu trước đây chưa thực hiện công bố) 
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tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường-xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 

15/6/2021. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai theo đúng Kế hoạch sử dụng 

đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật 

có liên quan. 

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố: Thực 

hiện đăng tải Quyết định này trên trang thông tin điện tử thành phố. 

(có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm) 

 Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-Như trên; 

-TT Thành ủy; 

-TT HĐND thành phố; 

-CT, PCT UBND thành phố; 

-LĐVP, CV: KT, CNTT;      

-Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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