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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /UBND-TNMT

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

         TP. Hải Dương, ngày    tháng    năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Hải Dương

Thực hiện Văn bản số 1839/STNMT-TTr về việc Tổng kết đánh giá kết 
quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND 
tỉnh Hải Dương.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh trên địa 
bàn thành phố Hải Dương; các vướng mắc, bất cập khi thực hiện Điều 103 Luật 
Đất đai và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối 
thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện việc cấp GCNQSD đất 

- Số giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 01/7/2014, trong đó: 

+ Số giấy chứng nhận phải xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại 
điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ; Số giấy chứng nhận đã được xác định lại: 19.564 Giấy CNQSD đất.

+ Số giấy chứng nhận đã được xác định lại diện tích đất ở theo quy định 
tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ: 134 Giấy CNQSD đất.

+ Số giấy chứng nhận không thuộc trường hợp phải xác định lại diện tích 
đất ở theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ: 9.774 Giấy CNQSD đất.

- Số giấy chứng nhận đã cấp theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 
01/10/2018 của UBND tỉnh: 712 Giấy CNQSD đất.

- Các trường hợp tách thửa thực hiện theo quy định tại các khoản 1, khoản 
2 Điều 10, và các Điều 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 quy định kèm Quyết định 
22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh: 1.484 Giấy CNQSD đất 
(không có các trường hợp tách thửa  thuộc Điều 13, 15, 16, 17, 18, 19).
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2. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến 
nghị, sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Trong quá trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải 
Dương theo Luật đất đai 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai 
gặp một số vướng mắc, khó khăn khi áp dụng Quyết định số 22/2018/QĐ-
UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương như sau:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là 
đất vườn, ao sử dụng trước ngày 18/12/1980 và đã được cấp Giấy chứng nhận 
quyền đất trước ngày 01/7/2014 đối với trường hợp không có giấy tờ theo quy 
định  theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì 
diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp (cơ 
bản được cấp diện tích đất ở nhỏ hơn 300,0m2) diện tích còn lại cấp đất theo 
hiện trạng đang sử dụng. Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước 
đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 
1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện 
tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 
của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại 
Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 
tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay 
người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước 
thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 
và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân 
không phải nộp tiền sử dụng trong khi đó các hộ có thửa đất ở có vườn, ao mà 
không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì theo quy định tại 
khoản 2, điều 8 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND hạn mức công nhận đất ở được 
cấp cho hộ gia đình này được công nhận là 600,0m2 đối với đường ngõ, xóm; 
được công nhận 400m2 đối với đường có mặt cắt trên 7m, điều này dẫn đến tình 
trạng suy bì, so sánh, đơn thư về việc xét công nhận hạn mức, có nhiều hộ 
vướng mắc không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được. Qua tiếp 
xúc cử tri, đối thoại nhân dân, thì người dân đa số rất bức xúc về vấn đề này 
(nguồn gốc sử dụng đất của nhân dân đến 50%  có nguồn gốc ông cha để lại).

3. Đề xuất về điều kiện hợp thửa, tách thửa đối với từng loại đất

- Đề nghị quy định rõ về việc tách thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất 
trong cùng 1 thửa (đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản) do quy 
định hiện nay không xác định rõ diện tích tách và sau khi tách có bao gồm các 
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loại đất hay chỉ một loại đất (đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy 
sản) diện tích loại đất khác không quy định.

- Đề nghị quy định rõ đối với trường hợp thửa đất có dạng hình học phức 
tạp (đất hình chữ L, thửa đất méo, thửa đất có ngõ vào trong...).

- Đối với việc tách thửa đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ 
bổ sung quy định về việc hạ tầng thửa đất trước khi tách.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo, đề nghị sở Tài nguyên & Môi 
trường tổng hợp./.

  Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh;
-  TT Thành ủy;
- PCT UBND TP (Ô. Quản);
- Lưu: VT, TNMT.

CHỦ TỊCH                

  Trần Hồ Đăng
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