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Số:         /STNMT-QLĐĐ
V/v về quản lý, xử lý đối với diện tích đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 5 năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của 
Luật Đất đai, trong đó có nội dung quy định cụ thể về tiêu chí, nguyên tắc quản 
lý, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 
quản lý. Cụ thể hóa nội dung này, ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 03/2022/QĐ-UBND Quy định về rà soát, công bố công khai các thửa đất 
nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai 
việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh. Quyết 
định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022; 

Triển khai thực hiện quy định trên, ngày 21/02/2022 Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã có Công văn số 300/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND các huyện, 
thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao 
đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng 
quy định.

Đến nay, qua công tác theo dõi, nắm tình hình nhận thấy một số địa 
phương vẫn chưa chỉ đạo triển khai thực hiện, vẫn còn có địa phương gửi hồ sơ 
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh thu hồi, 
chuyển mục đích để giao địa phương tổ chức giao đất cho các hộ liền kề không 
đúng các tiêu chí, nguyên tắc, trình tự, thủ tục đã được quy định cụ thể tại Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Để quản lý, xử lý có hiệu quả, đúng quy định đối với thửa đất nhỏ hẹp do 
Nhà nước trực tiếp quản lý, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về 
đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các 
huyện, thành phố, thị xã: 

1. Tiếp tục và đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của Luật Đất đai quy định về quản lý, sử dụng thửa đất nhỏ hẹp và Quy 
định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa 
bàn nắm được; 

2. Chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã trên địa bàn quán 
triệt và tham mưu thực hiện đúng quy định về rà soát, công bố công khai các 
thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và 



công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn 
tỉnh theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ và Quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND 
ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Về tiêu chí xác định thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, nguyên tắc 
giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14a 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 14a được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP) và Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND.

- Về trình tự, thủ tục và xử lý các trường hợp cụ thể được thực hiện theo 
quy định tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên 
và Môi trường (qua Phòng Quản lý đất đai) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Phòng TNMT cấp huyện;
- UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- TTCNTT (để đăng tải website);
- Lưu: VT, QLĐĐ (Tiến).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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