
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số          /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 

Thực hiện Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian 

qua, để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ quy định 

của pháp luật hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tập trung rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi 

dụng đấu giá quyền sử dụng đât để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. 

2. Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào 

việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất 

là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà 

nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham 

nhũng trong lĩnh vực đất đai; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác 

đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, 

móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng 

trong các cuộc đấu giá. Chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả 

năng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đến biến động giá đất trong 

thời gian tới tại địa phương. 

3. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra hoạt động 

tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất 

thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật 

về đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, phát hiện các tồn tại, bất cập trong quy 

định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, không để 

xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn 

thị trường. 

4. Tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các 



dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập các đơn 

vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung 

tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp. 

5. Kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên 

quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28 tháng 

02 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó TTg CP Lê Văn Thành (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCQLĐĐ (KTPTQĐ).  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
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