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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 
 

  

Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về 

một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, 

bền vững. 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, 

đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 

tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu 

quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản số 5480/UBND-

KTTH ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp tăng 

cường công tác quản lý, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

3. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Nhiệm vụ cụ thể: 

a) Sở Xây dựng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản 

và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà 

soát, kiểm soát việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

nông thôn. Thực hiện kịp thời công bố, công khai thông tin về quy hoạch xây 

dựng, thông tin về các dự án nhà ở, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa 

phương để ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục 

lợi bất hợp pháp. 
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- Khẩn trương hoàn thành Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai 

đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định 

của Luật Nhà ở để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa 

bàn. 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã 

hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy 

định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu 

phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn; 

- Lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở 

công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% 

thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định của Nghị định về hỗ 

trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh. 

- Phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng 

hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê 

mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa 

nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 

1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, đảm bảo chính xác, 

phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân. 

- Hoàn thành kiểm định đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ còn lại 

trên địa bàn để xác định các nhà chung cư phải phá dỡ; sớm lập, phê duyệt Kế 

hoạch, danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của 

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP  ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

- Thường xuyên đăng tải thông tin, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ 

tham gia giao dịch tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh 

doanh theo quy định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong việc 

xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin 

để nắm bắt diễn biến của thị trường để kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường 

khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc huy động vốn 

của dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là hình thức huy động vốn bằng việc bán, 

cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai; thực hiện các biện pháp xử lý 

kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” 

bất động sản trên địa bàn.  

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thành lập, hoạt động của 

các sàn giao dịch bất động sản, chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá” 

gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội 

dung chỉ đạo, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đất đai và thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-69-2021-nd-cp-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-481290.aspx
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- Tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; công bố công khai thông tin các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất. Tham mưu xử lý nghiêm 

đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi 

trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại 

các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng. Rà soát các dự án có 

sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng 

phí đất đai; trên cơ sở đó phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn xử 

lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác liên 

quan để đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, định hướng phát triển phù hợp với 

nhu cầu thực tế của xã hội. 

- Kịp thời tham mưu xác định giá đất trình phê duyệt để các chủ đầu tư 

thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định 

và không gây thất thoát ngân sách. 

- Đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, 

giúp làm tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại cho thị trường bất động sản. 

Tăng cường việc giám sát thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo 

quy định, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường; kiểm 

soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tránh ảnh hưởng 

đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tổ chức công khai danh mục các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh; tạo điều 

kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận và 

tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án bất 

động sản, dự án nhà ở mới để tăng nguồn cung cho thị trường. 

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm soát chặt chẽ việc 

chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án, thay đổi đăng ký doanh 

nghiệp, thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm 

chủ đầu tư dự án bất động sản đảm bảo khi thay đổi/điều chỉnh chủ đầu tư dự án 

phải đủ điều kiện năng lực, triển khai dự án đảm bảo đúng yêu cầu đã được cấp 

có thẩm quyền chấp thuận. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư nhà ở, tham mưu Uỷ 

ban nhân dân tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, dự án nhà đầu tư 

không còn đủ năng lực, khả năng thực hiện; đảm bảo việc thực hiện đầu tư, thu 

hút đầu tư phù họp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 

đô thị, nhà ở của tỉnh. 

d) Sở Tư pháp: 
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- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát, phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử 

dụng đất đảm bảo đúng pháp luật. 

- Yêu cầu các Văn phòng công chứng chấn chỉnh công tác công chứng 

đảm bảo các hồ sơ giao dịch bất động sản,  chỉ được thực hiện công chứng hồ sơ 

khi đủ điều kiện khi đưa vào kinh doanh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. 

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: 

- Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các 

dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản tại địa phương, đảm bảo thông 

tin minh bạch để ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá 

để trục lợi bất hợp pháp. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác quản lý nhà nước liên 

quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở, thị trường bất động sản đối với các tổ 

chức, cá nhân, dự án trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà 

ở của người dân đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc 

và thiết kế đô thị. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các 

Sở, ngành kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để 

xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 

- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT.     TL 
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