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đất giãn dân trên địa bàn huyện Tam 
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    Kính gửi: 

   - UBND các xã: Hợp Thịnh, An Hoà, Đồng Tĩnh,  

    Hướng Đạo, Đạo Tú và TT.Hợp Hoà; 

   - Phòng TN&MT huyện. 

    

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện hiện còn tồn tại 220 trường 

hợp đã nộp tiền cho nhà nước nhưng chưa được giao đất, ảnh hưởng đến 

quyền lợi của người đã nộp tiền và tiềm ẩn nguy cơ về khiếu kiện phức tạp, 

gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.  

Qua rà soát sơ bộ, hầu hết các trường hợp tồn tại đều không đúng đối 

tượng theo quy định tại Quyết định 311/QĐ-UB ngày 24/5/1989 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phú quy định về giao đất chuyên dùng và đất ở (Quyết định 

311/QĐ-UB ngày 24/5/1989 của UBND tỉnh Vĩnh Phú có hiệu lực trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 

49/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007). 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung tham mưu với Ban 

thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh phương án giải quyết. Trên cơ sở nội dung 

báo cáo của UBND huyện, ngày 11/8/2020 UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo số 

6104/UBND-TD2, trong đó yêu cầu rà soát lại các trường hợp tồn tại trên địa 

bàn huyện để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

Để có cơ sở phân nhóm các dạng tồn tại để báo cáo UBND tỉnh theo 

yêu cầu. UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các xã: Hợp Thịnh, An Hoà, Đồng Tĩnh, Hướng Đạo, 

Đạo Tú và TT.Hợp Hoà thực hiện các nhiệm vụ sau đây:  

Rà soát các tiêu chí giao đất của từng hộ theo quy định tại Điều 5-Quyết 

định 311/QĐ-UB ngày 24/5/1989 của UBND tỉnh Vĩnh Phú tại thời điểm các hộ 

được xét giao đất, cụ thể như sau: 

“* Tiêu chí 1: Chủ hộ có đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương nơi 

xin đất ở và phải có danh sách kê khai những người trong hộ được cơ quan 

và chính quyền địa phương xác nhận, nếu là quân nhân tại ngũ thì phải có 

gia đình ở trong đơn vị cư trú ổn định tại địa phương xin giao đất ở. 

* Tiêu chí 2: Là hộ thực sự chưa có đất ở bất kỳ nơi nào (kể cả trong 

và ngoài tỉnh). Trong trường hợp có người là vợ hoặc chồng của chủ hộ đang 

công tác hoặc cư trú tạm thời ở địa phương khác thì phải được cơ quan chính  



 2 

quyền cấp huyện nơi người đó đang công tác hoặc cư trú xác nhận.  

* Tiêu chí 3: Là hộ có nhu cầu bức thiết đất ở như trong gia đình có 

thêm một cặp vợ chồng hoặc đã có nhiều cặp vợ chồng cùng một thế hệ sinh 

sống mà bình quân đất ở tính theo đầu người trong hộ dưới 80% mức bình 

quân đất ở của địa phương.” 

UBND huyện gửi kèm theo danh sách của các hộ để UBND các xã, thị 

trấn tiến hành rà soát. 

Trên cơ sở kết quả rà soát về tiêu chí nêu trên, UBND các xã, thị trấn 

đề xuất phương án xử lý tồn tại.  

Yêu cầu UBND các xã rà soát và gửi kết quả, phương án đề xuất về 

UBND huyện trước ngày 26/8/2020; đồng thời gửi phòng TN&MT huyện 01 

bản để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo chung. 

2. Giao phòng TN&MT huyện tổng hợp kết quả và tham mưu UBND 

huyện văn bản báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy 

và UBND tỉnh theo các nội dung nêu trên. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt 

các nội dung trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU (b/c); 

- Chủ tịch&PCT.UBND huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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