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 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xa,̃ thi ̣trấn trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, đơn vi ̣ trên điạ bàn huyêṇ. 

  

 Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung 

của Nghị định đã giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thi hành Luật Đất đai tại địa phương, như: (i) Phân định cụ thể các trường hợp đấu 

giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; trình tự, thủ tục giao đất, 

cho thuê đất đối với trường hợp trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất; xác định 

trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm miễn một số năm 

hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất) đối với các lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc 

địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không phải đấu giá 

quyền sử dụng đất; (ii) Hoàn thiện các quy định về lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; (iii) Quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý cho người sử dụng đất liền kề để khai thác hiệu quả 

quỹ đất, khắc phục tình trạng bỏ hoang lãng phí; quy định xử lý thu hồi đất đối với 

trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư 

nhưng nhà đầu tư không có quyền chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất; (iv) Hoàn thiện quy định về thoả thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh; (v) Hoàn thiện một số nội dung liên quan 

đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận…. 

Thực hiện Công văn số 164/VP-KT ngày 14/01/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phổ biến nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai, UBND huyêṇ Cao Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vi,̣ UBND các 

xa,̃ thi ̣trấn thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung sau: 

1. UBND các xã, thi ̣ trấn 

Tuyên truyền, phổ biến phổ biến nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đến toàn thể nhân dân, hộ gia 

đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiêp̣ trên điạ bàn, đặc biệt là công chức làm công 

tác quản lý đất đai để nắm, hiểu rõ và áp dụng thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. 
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2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyêṇ 

Xây dưṇg Kế hoac̣h, tổ chức tuyên truyền, đưa tin, phát sóng các bản tin 

tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyêṇ các nôị dung Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyêṇ 

Thưc̣ hiêṇ tích hơp̣ các nôị dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai trên Trang thông tin điện tử huyêṇ Cao Lộc để người dân, các cơ quan, đơn vi,̣ 

tổ chức, doanh nghiêp̣ trên điạ bàn huyêṇ đươc̣ biết, truy câp̣. 

4. Các cơ quan, đơn vi ̣ trên điạ bàn huyêṇ 

Thưc̣ hiêṇ truy câp̣ vào Trang thông tin điện tử huyêṇ Cao Lộc để biết và 

tuyên truyền đến người dân trên điạ bàn về các nôị dung của Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tổ chức tuyên truyền về các nôị dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. Chủ động thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm 

bảo đúng quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./. 
 

Nơi nhâṇ: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyêṇ; 

- Ban biên tâp̣ Trang TTĐT huyêṇ (đăng tin); 

- Lưu: VT, TNMT, DTH (60b) 

 CHỦ TIC̣H 

 

 

 
 

 

 

   Nguyễn Duy Anh 
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