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CÔNG ĐIỆN 

V/v tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua 
__________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Xây dựng;  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  

   trực thuộc Trung ương. 

Vừa qua, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết 

quả, góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, một 

số  trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm (có trường 

hợp cao bất thường) đang thu hút sự quan tâm rất  lớn của dư luận xã hội, có thể 

tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường nhà ở, bất động sản. 

Để công tác quản lý đất đai, bất động sản, nhà ở trong thời gian tới hiệu quả, 

phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát 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 trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu 

loạn thị trường, trục lợi. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài 

chính, Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 

trương 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, kịp thời phát hiện các 

bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, 

điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi 

dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. 
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 3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đánh giá cụ 

thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường 

hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng 

giá đất, nhà ở, đến thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản; đề xuất các giải pháp 

để hạn chế các tác động tiêu cực (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho 

các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng. 

5. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật 

trong việc đấu giá quyền sử dụng đất./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PTTg; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, 

   Các Vụ: CN, KTTH, NC, PL; 

- Lưu: VT, NN (02), VLA 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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