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Số: 08/TB-P.TN&MT Tu Mơ Rông, ngày 19 tháng 10 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ xin giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông 

qua đấu giá đợt 1 năm 2021 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/06/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích 

đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 30/09/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông về Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

đấu giá trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đợt 1 năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 2164/UBND-TNMT, ngày 05/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch 

số 69/KH-UBND, ngày 30/9/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông; 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông về Phê duyệt Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu giá đợt 1 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 202  

Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo thời gian và địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ xin giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đợt 1 

năm 2021, cụ thể như sau: 

 I. Đối tượng, điều kiện và thứ tự ưu tiên trong việc giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá: 

1. Đối tượng được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

đấu giá: 

Thực hiện theo quy định tại điểm e, g, h Khoản 2, Điều 118 Luật đất đai 

năm 2013, cụ thể như sau: 

- Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo 

quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền; 

- Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà 

không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

- Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

2. Điều kiện được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 
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- Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được giao đất ở có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu giá, đáp ứng các quy định tại mục 1 nêu trên, tiến hành 

làm đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014, 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

*Ghi chú: Đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn xã Đăk Hà, phải đảm bảo trên 12 tháng, tính tới thời 

điểm nộp đơn xin giao đất. 

3. Một số ưu tiên trong giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá: 

Nếu số lượng người có nhu cầu được giao đất ở đủ điều kiện theo đúng 

quy định lớn hơn số lượng vị trí đất để Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá trong đợt 1 năm 2021 thì Hội đồng giao đất ở có thu tiền sử 

dụng đất không thông qua đấu giá của huyện, xem xét theo các đối tượng ưu 

tiên, cụ thể như sau: 

- Ưu tiên 1: là Cán bộ chủ chốt, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể đóng chân trên địa bàn huyện có quyết định điều động đến nhận công tác tại 

huyện. 

- Ưu tiên 2: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trên địa 

bàn huyện tử 5 năm trở lên tại các cơ quan, ban ngành thuộc huyện. 

 II. Phương thức thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá. 

Phương án 1: Để các đối tượng được giao đất đề xuất vị trí đất theo 

nguyện vọng. Nếu một vị trí có nhiều đối tượng tham gia đề xuất thì tổ chức 

thực hiện theo Phương án 2. 

Phương án 2: Tổ chức bốc thăm chọn ngẫu nhiên 

Đối với những vị trí có từ 02 người trở lên lựa chọn cùng 01 vị trí đất, Hội 

đồng giao đất ở của huyện sẽ tổ chức để các hộ gia đình, cá nhân tiến hành bốc 

thăm để chọn vị trí đất ngẫu nhiên theo quy định.  

III. Hồ sơ đăng ký tham gia giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá. 

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm: 

- Đơn xin giao đất để làm nhà ở theo mẫu do tổ chức có chức năng thực 

hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử 

dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi được giao đất. 

- Sổ hộ khẩu (hoặc quyết định điều động đến công tác tại huyện Tu Mơ 

Rông), Chứng minh nhân dân của người đăng ký tham gia giao đất có thu tiền sử 

dụng đất có chứng thực hoặc công chứng (đối với cá nhân, hộ gia đình đăng ký 

tham gia giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá). 
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 IV. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá: 

 - Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h30 ngày 20/10/2021 đến 

hết 17h ngày 27/10/2021. 

 - Địa điểm nộp hồ sơ tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ 

Rông, thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

(Có Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đợt 

1 năm 2021 kèm theo) 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường Thông báo để cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân có nhu cầu được giao đất ở trên địa bàn huyện biết, tham gia 

đăng ký theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (thay báo cáo); 

- Văn phòng HĐND-UBND (đăng tải trang TTĐT huyện); 

- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã (niêm yết tại trụ sở); 

- Lưu: P.TN&MT. 

  

 

 Trần Thanh Hiếu 

 

 


