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2301/SXD-QLXD ngày 18/7/2022 
của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

Hà Nội, ngày  10 tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2301/SXD-QLXD 
ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử 
dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số dự án khu đô thị trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa và tài liệu gửi kèm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính 
phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, 
đã quy định các nguyên tắc để UBND cấp tỉnh được quy định cụ thể những khu 
vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người 
dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Do 
đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ các nguyên tắc này để tham mưu 
UBND tỉnh thực hiện. 

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây 
dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, đề nghị Sở Xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ khoản 17 Điều 1 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 để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên 
hệ với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để được hướng 
dẫn thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 
nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng Cục PTĐT (để b/c); 
- UBND tỉnh Khánh Hòa; 
- Lưu: VT, PTĐT. 
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