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   Kính gửi:       

- Các ban ngành đoàn thể xã;      

- Cán bộ chỉ đạo các đơn vị thôn;  

- Chi ủy Chi Bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã. 

 

 Thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự thủ tục công nhận lại diện tích 

đất ở cho các thửa đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980. Công văn số 

2493/STNMT-ĐKTK của  Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc triển khai thực hiện 

công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980.  UBND xã Xuân 

Lộc  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các nội dung có liên quan 

như sau: 

1. Các nội dung triển khai thực hiện  

  Đối với UBND xã, Công chức Địa Chính, các ban ngành đoàn thể xã có liên 

quan, Cán bộ chỉ đạo thôn, Chi ủy, Trưởng thôn các đơn vị: 

  Thu thập bản đồ, hồ sơ 299 của xã: Hoàn thành trong tháng 9/2019. 

  Thực hiện soát xét các thửa đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 đã hoàn 

thành kê khai đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg và đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất có nhu cầu được công nhận lại đất ở: Hoàn thành trước ngày 30/10/2019. 

  Tuyên truyền chủ trương thực hiện việc công nhận lại đất ở đối với các thửa đất 

có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 đến các đoàn viên hội viên, để cán bộ và nhân 

dân biết và thực hiện. Đề nghị HĐND, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã, Cán bộ  

xã  chỉ  đạo các đơn vị thôn, công khai, phổ biến nội dung Quyết định số 2443/QĐ-

UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh đến toàn thể người dân trên địa bàn để hiểu rõ 

chủ trương để thực hiện việc kê khai, đăng ký, việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc 

trước ngày 18/12/1980 và tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Nội dung này 

yêu cầu hoàn thành trước ngày 05/10/2019. 

Tổ chức thực hiện việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 

18/12/1980 theo quy định của UBND tỉnh và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất: Trên cơ sở kết quả rà soát các thửa đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, đề 



nghị các đơn vị thôn các ban ngành, đoàn thể, Cán bộ chỉ đạo các đơn vị thôn phối 

hợp thực hiện công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất ở có nguồn gốc trước 

ngày 18/12/1980 trên địa bàn xã hoàn thành trước ngày 31/12/2019.    

2. Hướng dẫn lấy ý kiến những người sử dụng đất cùng thời điểm tại khu 

dân cư và ban hành mẫu hồ sơ công nhận lại đất ở 

-  Tổ chức lấy ý kiến những người sử dụng đất cùng thời điểm tại khu dân cư: 

Việc lấy ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời kỳ tại khu dân cư để làm cơ sở 

Hội đồng tư vấn đất đai và UBND xã xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất do các 

khu dân cư  

- Về các mẫu hồ sơ phục vụ công nhận lại diện tích đất ở: 

(có các mẫu kèm theo) 

 3. Tổ chức thực hiện 

 Việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất ở có nguồn gốc trước ngày 

18/12/1980, phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo theo nguyên tắc và 

trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 

UBND tỉnh.  UBND xã sẽ thực hiện trước đối với những thửa đất có nguồn gốc rõ 

ràng, hiện tại các hộ đang sinh sồng làm nhà ở ổn định trên thửa đất, không tranh 

chấp, lấn chiềm. Sau khi hoàn thành  những thửa đất này, sẽ tiếp tục tiến hành triển 

khai các thửa đất tiếp theo.  

Nhận được công văn này đề nghị thành phần có liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 

         

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TV Đảng ủy, TTHĐND, TTUBND(để B/C); 

- Lưu:  VP, ĐCXD.  
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