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Căn cứ Công văn số 173/UBND-KT ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ sảy ra bong bóng bất động sản và tăng 

cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; 

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Đồng Xoài tái bùng phát nhiều trường 

hợp tổ chức, cá nhân tự cưa cắt cây cao su và các cây trồng khác trên đất, san ủi 

mặt bằng, tự ý mở đường làm đường giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép, phân chia thửa đất nông nghiệp thành nhiều thửa đất nhỏ rồi 

quảng cáo thành các dự án khu dân cư để rao bán trên các trang mạng xã hội. Các 

khu đất này nằm ở vị trí xa khu vực dân cư, không được quy hoạch đất ở, chưa 

được nhà nước đầu tư hệ thống điện, nước, không đảm bảo các điều kiện về an sinh 

xã hội. Đặc biệt có các khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng vẫn được tách thửa, gây biến động đất đai so với giai 

đoạn tổ chức lập đồ án quy hoạch, dẫn đến phát sinh kinh phí đầu tư xây dựng dự 

án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Diện tích đất nông nghiệp trong kỳ quy 

hoạch là tương đối lớn. Việc tách thửa đất nông nghiệp với số lượng lớn sẽ dẫn đến 

phá vỡ quy hoạch chung của thành phố, ảnh hưởng đến triển khai thực hiện các đồ 

án quy hoạch sau này cũng như việc thu hút đầu tư những doanh nghiệp lớn về đầu 

tư tại thành phố Đồng Xoài. 

Hiện nay, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 

2040 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3279/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 09/02/2022. 

Nhằm kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác 
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quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố, tạo môi trường lành mạnh 

trong đầu tư, kinh doanh bất động sản và đảm bảo việc thực hiện đầu tư theo các đồ 

án quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Theo đề xuất của Trưởng phòng 

Quản lý đô thị thành phố tại Báo cáo số 60/BC-QLĐT ngày 15/3/2022, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Báo cáo số 79/BC-TN&MT ngày 

17/3/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã có Báo cáo số 74/BC-UBND 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thị trường bất động sản và xin chủ 

trương tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình phân lô, bán nền trên địa bàn thành phố 

Đồng Xoài đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của 

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

1. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố: 

1.1. Tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn này cho đến khi có chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh (kể cả những hồ sơ đã tiếp nhận làm trích đo, trích lục bản đồ để 

tách thửa), cụ thể như sau: 

- Tạm dừng các thủ tục tách thửa đối với các thửa đất nông nghiệp không 

tiếp giáp đường giao thông.  

- Đối với các thửa đất nông nghiệp tiếp giáp đường giao thông:  

+ Tạm dừng thủ tục tách thửa đối với các thửa đất có diện tích tách thửa tối 

thiểu dưới 2.000 m2 đối với các phường và dưới 3.000 m2 đối với các xã: Tân 

Thành, Tiến Hưng (bao gồm cả thửa đất tách ra và thửa đất còn lại) và tách từ 03 

thửa đất trở lên. 

+ Trường hợp tách thửa dưới 03 thửa (không tính thửa đất gốc) thì vẫn thực 

hiện theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Tuy nhiên, 01 thửa đất tách thửa chỉ được thực hiện tách một lần, không 

tách tiếp từ thửa đã tách. 

1.2. Không thực hiện thủ tục tách thửa đất (tất cả các loại đất) đối với những 

thửa đất thuộc khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp để 

xảy ra tách thửa, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo và nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố đã tham mưu cho tách thửa. 

1.3. Đối với các trường hợp khác vẫn tham mưu thực hiện thủ tục tách thửa 

đất theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh và Truyền 

hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường-xã và các đơn vị có liên quan thực 

hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống loa truyền thanh và 

niêm yết tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, nhà văn hóa các khu dân cư: 

+ Danh mục các thửa đất hiện nay người sử dụng đất tự ý cưa cắt cây, san ủi 

mặt bằng, làm đường đi trên đất nông nghiệp có dấu hiệu phân lô, tách thửa không 

đúng quy định pháp luật, chưa đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý để nhân dân biết 

và không tham gia vào các giao dịch, tránh phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, 

khiếu kiện về sau.  

+ Danh mục các khu vực đồ án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan để người dân được biết. 

Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất 

ngày 29/3/2022. 

- Kiểm tra, thẩm định kỹ, chịu trách nhiệm đối với việc chuyển mục đích 

sang đất ở tại các thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phát triển đô thị đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc các dự án, công trình đã có chủ 

trương thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

3. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố:  

- Cung cấp danh sách, ranh giới quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết, 

dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố chậm nhất ngày 24/3/2022.  

- Tạm ngưng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép xây dựng 

công trình trong khu vực quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ các trường hợp cải tạo, sửa chữa cấp 

bách theo quy định).  

- Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động 

sản thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án khu dân cư theo đúng quy định. 

4. Giao Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố:  

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng 

bằng nhiều hình thức khác nhau và khuyến cáo các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi mua bán, chuyển nhượng đối với các 

khu đất chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý, đặc biệt là các khu đất người sử dụng đất tự 

ý san ủi mặt bằng, làm đường đi trên đất nông nghiệp để hình thành khu dân cư tự 

phát không đúng quy định pháp luật. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị thành 

phố và Ủy ban nhân dân các phường-xã đẩy mạnh công khai thông tin về quy 
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hoạch, các khu vực đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án, công trình đã có chủ trương 

thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định có liên quan để người dân 

được biết. 

5. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường-xã: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa 

bàn. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm ngay từ đầu các 

trường hợp thi công đường trái phép, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công 

trình không phép, sai phép, quảng cáo sai sự thật, không để phát sinh các khu dân 

cư ổ chuột. 

- Tổ chức cắm biển cảnh báo, băng rôn tuyên truyền cho người dân được biết 

các khu vực người sử dụng đất tự ý san ủi mặt bằng, làm đường đi trên đất nông 

nghiệp có dấu hiệu phân lô, tách thửa không đúng quy định pháp luật tại địa bàn 

quản lý.  

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

 

Nơi nhận:                                                                      

-Như trên;  

-TT Thành ủy; 

-TT HĐND TP; 

-CT, các PCT UBND thành phố; 

-LĐVP, CV: NC, KT, CCHC, MC; 

-Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 
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