
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /2022/QĐ-UBND                  Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, việc 

lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ 

hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1181/TTr-STNMT ngày 29 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 321/STNMT-

QLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2022; kèm theo Báo cáo thẩm định số 652/BCTĐ-

STP ngày 01 tháng 10 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 772/BCTĐ-STP ngày 

24 tháng 11 năm 2021 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định việc thực hiện rà soát, công bố công khai danh 

mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến của 

người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp 

tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho 

người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 5 

Điều 14a Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được bổ sung 

tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 



 

 

việc quản lý và sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý 

1. Trước khi lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND cấp huyện có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 

quản lý, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho 

thuê đất cho người sử dụng đất liền kề để đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Nội 

dung rà soát bao gồm: 

a) Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí và nguyên tắc quy định tại Điều 14a 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được 

sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

b) Rà soát mục đích, tính pháp lý và các đối tượng sử dụng đất liền kề: xác 

định mục đích dự kiến giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp theo quy hoạch sử dụng 

đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, mục đích theo hiện trạng 

sử dụng đất và mục đích theo quy hoạch của các thửa đất liền kề. 

2. Sau khi hoàn thành rà soát, UBND cấp huyện tổng hợp danh sách các 

thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề, đưa vào 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để công khai và lấy ý 

kiến người dân theo quy định. 

Điều 3. Công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà 

nước trực tiếp quản lý và lấy ý kiến người dân 

Việc công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản 

lý tại địa phương, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất 

đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng 

đất liền kề được thực hiện như sau: 

UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm:    

1. Công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý 

tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên cổng thông 

tin điện tử cấp huyện; niêm yết tại Trụ sở UBND cấp huyện; thời gian công khai 

là 15 ngày làm việc (có biên bản niêm yết và kết thúc công khai). 

2. Chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai danh mục các thửa đất nhỏ 

hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử 

dụng đất liền kề tại Trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất; thời gian công khai là 15 ngày làm việc (có biên bản niêm yết 

và kết thúc công khai); gửi văn bản lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề về nhu 

cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê. 

3. Kết thúc công khai và lấy ý kiến, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liền kề 

(nếu có) về các kiến nghị liên quan đến việc giao, cho thuê các thửa đất liền kề. 



 

 

Điều 4. Giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp 

Sau khi công khai và lấy ý kiến người dân, việc giao đất, cho thuê đất theo 

thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi bổ 

sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực 

hiện Quyết định này; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền. 

b) Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo quy định để thực hiện. 

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện: 

a) Tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 

quản lý để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình duyệt theo quy định.  

b) Tổ chức công khai, lấy ý kiến người dân và chỉ đạo UBND cấp xã nơi có 

đất tổ chức công khai, lấy ý kiến người dân. 

c) Trả lời ý kiến của người dân khi kết thúc công khai lấy ý kiến. 

3. Trách nhiệm của UBND cấp xã: 

Tổ chức công khai, lấy ý kiến người dân trong khu vực và người sử dụng 

đất liền kề theo chỉ đạo của UBND cấp huyện và quy định này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 6 Quyết định;                                           KT. CHỦ TỊCH   

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);  PHÓ CHỦ TỊCH   
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (để b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh Thanh Hoá; 

- Công thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá; 

- Lưu: VT, NN.                              
  Lê Đức Giang 
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