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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 54/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố 

quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/NÐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về việc thi hành Luật Ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTMNT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 

trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết 

khiếu nại về ñất ñai; 

Xét ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2394/TNMT-

KTð ngày 27 tháng 4 năm 2012, Công văn số 3365/TNMT-QLSDð ngày 13 tháng 6 

năm 2012, Công văn số 4215/TNMT-QLSDð ngày 20 tháng 7 năm 2012, Công văn 
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số 5206/TNMT-QLSDð ngày 04 tháng 9 năm 2012, Công văn số 7205/TNMT-

QLSDð ngày 30 tháng 11 năm 2012 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công 

văn số 2386/STP-VB ngày 29 tháng 5 năm 2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy ñịnh diện tích ñất 

tối thiểu sau khi tách thửa, như sau:  

1. Sửa ñổi, bổ sung ðiểm d, Khoản 2, ðiều 3 như sau:  

“d) Trường hợp thửa ñất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang ñất phi 

nông nghiệp (ñất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu 

vực phải thu hồi ñể ñầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược công 

bố: 

- Trường hợp tiếp tục sử dụng ñất nông nghiệp thì việc tách thửa thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND. 

- Trường hợp tách thửa ñể sử dụng ñất phi nông nghiệp, phải thực hiện theo 

ñúng quy hoạch. Trường hợp toàn bộ các thửa ñất hình thành sau khi tách thửa ñược 

sử dụng vào mục ñích ñất ở, thì thực hiện như sau: 

+ Thửa ñất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống phải thực hiện thủ tục chuyển mục 

ñích sang ñất ở trước khi tách thửa, việc tách thửa phải ñảm bảo các ñiều kiện quy 

ñịnh tại ðiểm b, Khoản 1, ðiều 3 Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND. 

+ Thửa ñất có diện tích trên 1.000m2 ñến 2.000m2 thực hiện như ñối với trường 

hợp có diện tích từ 1.000m2 trở xuống và ñồng thời có phương án ñầu tư hạ tầng kỹ 

thuật. Việc tách thửa chỉ ñược thực hiện sau khi phương án ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật ñã ñược thực hiện và có nghiệm thu của Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có 

thửa ñất. 

+ Thửa ñất có diện tích lớn hơn 2.000m2 phải lập dự án theo quy ñịnh  

pháp luật. 

- Trường hợp hộ gia ñình có nhu cầu tách một phần thửa ñất sang ñất ở, giao Ủy 

ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng ñất ñể xem xét, giải 

quyết từng trường hợp cụ thể ñể quyết ñịnh. Phải ñảm bảo quy ñịnh thửa ñất sau khi 

tách thửa và chuyển mục ñích sử dụng ñất sang ñất ở ñể xây dựng nhà ở phải ñảm 
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bảo các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiểm b, Khoản 1, ðiều 3 Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-

UBND. 

Trường hợp thửa ñất khi tách thửa có hình thành ñường giao thông và hạ tầng kỹ 

thuật: Người sử dụng ñất có trách nhiệm ñầu tư hoàn thiện, bàn giao và không phải 

nộp tiền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất làm ñường giao thông và hạ tầng kỹ thuật; 

Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có thửa ñất có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và 

quản lý theo quy ñịnh.” 

2. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 1, ðiều 4, như sau: 

“1. Những trường hợp hộ gia ñình, cá nhân có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn hoặc 

khi thừa kế, hòa giải tranh chấp, có nhu cầu tách thửa; ñối với ñất ở, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật ñô thị, ñiều kiện ñể hợp khối, cảnh 

quan khu vực và quy chuẩn xây dựng ñể giải quyết, nhưng diện tích tối thiểu của các 

thửa ñất hình thành không nhỏ hơn 25m2; ñối với ñất nông nghiệp Ủy ban nhân dân 

quận, huyện căn cứ ñiều kiện thực tế, loại ñất nông nghiệp và trường hợp cụ thể ñể 

giải quyết tách thửa, diện tích của các thửa ñất nông nghiệp hình thành ñược phép 

nhỏ hơn 300m2 nhưng phải ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích nông nghiệp”. 

3. Bổ sung Khoản 4 vào ðiều 4, như sau:  

“4. Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 ñã 

ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ñể xem xét giải quyết tách thửa, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất sang ñất ở của hộ gia ñình, cá nhân; trường hợp chưa có 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, thì 

căn cứ quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ñể 

xem xét giải quyết”. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tách 

thửa và chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn, tránh việc phân lô tách thửa không 

ñúng quy hoạch và không ñảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. ðịnh kỳ 06 (sáu) tháng 

báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác của Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám ñốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Quy 

Tài 
liệ

u n
ày

 đư
ợc

 lư
u t

rữ
 tạ

i h
ttp

://c
afe

lan
d.v

n



CÔNG BÁO/Số 57/Ngày 15-12-2012 11

hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở 

Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các cơ quan Công chứng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và người sử dụng ñất 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín  
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