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PHƯƠNG ÁN 

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 Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung  một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2017/NĐ-

CP ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng 

đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

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 Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính – 

chính trị thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông; 

Căn cứ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND , ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định 46/2020/QĐ-UBND , ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Tu Mơ Rông; 
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Căn cứ Kế hoạch số 1317/KH-UBND, ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Thông báo số 181-TB/HU, ngày 10/9/2021 của Huyện ủy huyện 

Tu Mơ Rông về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp chuyên đề; 

Căn cứ Công văn số 124/MTTQ-BTT, ngày 12/10/2021 của Ban Thường 

trực MTTQ VN huyện về việc thống nhất nội dung dự thảo Phương án 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 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 UBNDhuyện Tu Mơ Rông. 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Phương án 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, với các nội dung cụ thể sau:  

I. Vị trí, diện tích, số lô thửa đất, hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất 

để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá. 

1. Vị trí 1: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Đoạn giáp phía sau đất ông Nguyễn Đình Sùng, giáp đường bờ kè suối 

Đăk Ter) 

- Tổng số lô: 2 lô  

- Diện tích khoảng: 420 m2 (bốn trăm hai mươi mét vuông) 

- Về hiện trạng: Đất trống do UBND huyện quản lý 

- Về quy hoạch: Đất ở tại nông thôn 

2. Vị trí 2: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Đoạn đất của ông Bùi Trọng Nghiêm đến cầu Đăk Siêng) 

- Tổng số lô: 03 lô 

- Diện tích khoảng: 672 m2 (Sáu trăm bảy mươi hai mét vuông) 

- Về hiện trạng: Đất trống do UBND huyện quản lý 

- Về quy hoạch: Đất ở tại nông thôn 

3. Vị trí 3: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (đoạn từ cống thoát nước đến giáp đất ông Nguyễn Quang Nhật) 

- Tổng số lô: 02 lô 

- Diện tích khoảng: 420 m2 (bốn trăm hai mươi mét vuông) 
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- Về hiện trạng: Đất trống do UBND huyện quản lý 

- Về quy hoạch: Đất ở tại nông thôn. 

4. Vị trí 4: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Khu vực từ cầu Đăk Tíu đến vị trí đất cấp năm 2015) 

- Tổng số lô: 3/8 lô 

- Diện tích khoảng: 600 m2 (Sáu trăm mét vuông) 

- Về hiện trạng: Đất trống do UBND huyện quản lý 

- Về quy hoạch: Đất ở tại nông thôn. 

II. Mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất. 

1. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. 

- Xây dựng nhà ở. 

2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất trả tiền một lần thông qua hình 

thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá. 

III. Mục đích giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu 

giá. 

- Giao đất có thu tiền sử dụng đất nhằm từng bước ổn định đời sống và tạo 

điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác tại huyện Tu Mơ 

Rông; đảm bảo việc sử dụng quỹ đất theo quy hoạch có hiệu quả, đúng mục 

đích. 

- Hình thành khu dân cư tập trung nhằm tăng dân số tại khu trung tâm 

hành chính của huyện, đảm bảo tiêu chí dân số để hình thành thị trấn, huyện lỵ 

Tu Mơ Rông trong thời gian đến. 

IV. Thời gian tổ chức giao đất ở: Dự kiến Quý IV năm 2021. 

V. Điều kiện để tổ chức thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 

- Đã có quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng. 

- Đã có Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất. 

- Đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có). 

- Có phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và chuyển giao cơ quan chức năng tổ chức giao đất có thu tiền 

sử dụng đất không thông qua đấu giá. 

- Có trích đo các thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí đất 

giao. 

VI. Giá giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá. 
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- Căn cứ theo bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) (Tại Quyết định 

30/2019/QĐ-UBND , ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum) 

và hệ số điều chỉnh giá đất (Tại Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 của tỉnh Kon Tum) 

- Giá giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá chưa bao 

gồm các khoản phí và lệ phí. 

VII. 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. 

- 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: 
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- 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. 

VIII. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất. 

Theo quy định hiện hành của nhà nước. 

X. Dự kiến giá trị thu được và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ 

giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 

1. Dự kiến giá trị thu được: Căn cứ theo bảng giá đất định kỳ 5 năm 

(2020-2024) (Tại Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum) và hệ số điều chỉnh giá đất (Tại Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2021 của tỉnh Kon Tum. 

2. Dự kiến sử dụng nguồn thu từ kết quả giao đất có thu tiền sử dụng đất: 

Đầu tư cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, sự nghiệp địa chính trên địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông. 

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

thông qua đấu giá. 

1. Phương thức 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.  

2. Tổ chức thực hiện 

Sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu giá, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo 

công khai trên trang thông tin điện tử, trụ sở UBND huyện, UBND xã Đăk Hà 

để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhu cầu, nộp đơn xin giao đất ở 

có thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

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

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm: 

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

XI. Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ tham gia giao đất ở có thu tiền 

sử dụng đất không thông qua đấu giá. 

Theo thông báo của Tổ chức giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 

XII. Phê duyệt kết quả giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông 

qua đấu giá. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ 

sơ và Biên bản kết quả thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất từ đơn vị 

thực hiện, đơn vị tổ chức thực hiện việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 

(Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. 

XIII. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất tại thực 

địa cho người được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu 

giá. 

1. Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền giao đất ở có thu tiền sử 

dụng đất của người được giao đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh 

hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân 

dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giao, phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc giao đất ở có thu tiền 

sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã nơi có đất được giao, tổ chức thực hiện bàn 

giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân đã được giao đất; chỉ đạo đơn 

vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa 

chính theo quy định hiện hành. 

XIV. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. 

1. Trách nhiện của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Xây dựng Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, dự thảo Quyết 

định phê duyệt Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trình UBND huyện 

phê duyệt theo quy định. 

- Xây dựng dự thảo Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trình 

UBND huyện ban hành Quyết định giao đất. 
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện 

thành lập Hội đồng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá 

năm 2021 theo quy định. 

- Thông báo niêm yết công khai việc giao đất, ban hành Quy chế giao đất 

có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy định. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình trình UBND huyện phê duyệt kết quả được giao 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khi người được giao đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính) và bàn giao đất tại thực địa theo quy định. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: 

Thông báo số tài khoản để Cơ quan thuế thông báo cho người được giao 

đất có thu tiền sử dụng đất thực hiện việc nộp tiền theo quy định. 

3. Cơ quan thuế (Chi Cục thuế khu vực số 02): 

- Thông báo thu tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu 

giá, hướng dẫn người được giao đất nộp tiền, lệ phí trước bạ. (gửi cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 01 bản thông báo thuế để phối hợp, đôn đốc người được 

giao đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường để thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện 

ban hành Quyết định phê duyệt mặt bằng tổng thể để thực hiện giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy định. 

5. Các phòng, ban, đơn vị và UBND xã có liên quan. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp, hỗ trợ 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức thực hiện giao đất có thu tiền sử 

dụng đất theo quy chế phối hợp làm việc của UBND huyện. 

Trên đây là Phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

đấu giá trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng kính trình UBND huyện xem xét phê duyệt để có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo./. 

 
 Nơi nhận: 
- Huyện ủy (thay báo cáo); 

- UBND huyện (phê duyệt); 

- Lưu P.TN&MT. 
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 Trần Thanh Hiếu 

 

 


