
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: iG /2017/QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 4* thảng 8 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH ^ 
Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với 
đất; cấp, cấp đỗi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ử và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đẩt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thảng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đối, bố sung một sổ nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật 
Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chỉnh phủ về kiếm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiếm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Quyết định sổ 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của_ 
Thủ tướng Chỉnh phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế; 
Luật sửa đối, bo sung một sổ điều của Luật Quản ĩỷ thuế và Nghị định sỏ 
83/2013/NĐ-CP ngày 22 thảng 7 năm 2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư sổ 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 thảng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn Hen với đất; 

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư sổ 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 
đẩt, chuyến mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
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Căn cứ Thông tư sổ 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 thảng 01 nãm^ 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết một sô điêu của 
Nghị định sổ 43/20l ỉ/NĐ-CP và Nghị định sổ 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tố chức và cơ che hoạt động của Văn phòng Đăng kỷ đất đai trực thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 88/201'6/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 
6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, ỉuãn chuyên hô sơ 
xác định nghĩa vụ tài chỉnh về đất đai của người sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưòng tại Tờ trình số 
11223/Tr-STNMT-PC ngày 25 tháng 10 năm 2016 và Tờ trình sổ 7192/TTr-
STNMT-PC ngày 20 thảng 7 năm 2017; Công vãn sổ 8178/STNMT-PC ngày 14 
tháng 8 năm 2017; ỷ kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn sổ 
8443/STP-VB ngày Ỉ3 tháng 10 năm 2016, Công vãn số 8729/STP-VB ngày 25 
tháng 10 năm 2016, Công văn số 6225/STP-KSTT ngày 05 tháng 7 năm 2017 và 
Công văn số 6790/STP-KSTT ngày 19 tháng 7 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp 
giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký 
đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại 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 Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai và ủy ban nhẵn dân cấp huyện thực hiện Quyết định này. 

2. Chủ tri, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng bộ thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đất đai trình ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công bố 
thủ tục hành chính theo quy định. 

Điều 3 ệ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 
năm 2017. 

Điều 4Ệ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các 
sở, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan 
tổng hợp, đề xuất trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- TTUB: CT các PCT; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phổ; 
-Văn phòng Thành ủy; 
- Yãn phòng HĐND thành phố; 
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; 
- VPƯB, Các PVP; Các Phòng CV; 
- Trang tâm Công báo thành pj>éf^ 
- LưurVT (ĐT/LT) An.JỊỊỊ§ . 

TMắ ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ JÍCĨÌ  

TỊCH 

. rân Vĩnh Tuyên 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuỵển mục đích 

sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đât; câp, câp đôi, 
cấp lại 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 Hồ Chí Minh 

(Ban hành kềm theo Quyểt định sổ ỖG /2017/QĐ-UBND 
ngày 4^ tháng 8 năm 2017 của úy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết 

thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan 
và việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với các thủ tục sau: 

a) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 
quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013; 

b) Đăng ký lần đầu, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 
a) Giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 

quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013; 
b) Đăng ký, cấp Giấy chửng nhận lần đầu đối với người sử dụng đất quy 

định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 
và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam; 

c) Quy trình hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Úy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 

và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 
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3. Các cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng, thuế và các cơ quan 
quản lý nhà nước khác có liên quan. 

4. Người sử dụng đất theo quy đinh tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 (sau 
đây gọi tắt ià người sử dụng đất). 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 
1. Việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiêp nhận hô sơ và trả kêt quả 
theo Quy đinh này. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiêp nhận hô sơ 
thực hiện thủ tục đất đai và hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, kiêm tra tính 
họp ỉệ, đầy đủ của hồ sơ do người sử dụng đất nộp. 

2. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo Quy định này được phân 
bổ căn cứ trên khối lượng công việc thực tế tại từng cơ quan, đơn vị có liên quan 
đến thủ tục nhưng không vượt quá tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính 
quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiêt thi 
hành Luật Đất đai. Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính vê 
đất đai được tính tối đa không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tính kể từ ngày nhận được đủ 
hồ sơ hợp lệ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Quy định này và không 
bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời 
gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối vói trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Thời gian trả kết quả được tính kể từ ngày có kết quả giải quyết của cơ 
quan có thấm quyền giải quyết hồ sơ; người sử đụng đất nộp chứng từ hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính theo quy định trong trường họp phải thực hiện nghĩa vụ 
tài chính liên quan đên thủ tục hành chính; người sử dụng đât ký hợp đông thuê 
đât trong trường hợp thuê đât ừả tiên hàng năm; cơ quan có thâm quyên xác 
định người sử dụng đất được miễn nghĩa vụ tài chính trong trường hợp được 
miên nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính. 

Khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đồng thời các bước 
trong trình tự thực hiện thủ tục để đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. 

3. Quy trình liên thông giữa các cơ quan có liên quan được thực hiện theo 
Quy định này và các quy định pháp luật sau: 

a) Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; Quyết định số 
3677/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phô vê ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 
các quy định pháp luật khác có ỉiên quan. 
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b) Yiệc liên thông, phối hợp giữa cơ quan thuế, ủy ban nhân dân cấp 
huyện và Chi nhánh Văn phỏng Đăng ký đất đai được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

Điều 4. ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

1. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Yăn phòng 
đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất đối với trường họp quy định tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ cho 
người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại 
Việt Nam. 

2. Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đât quy định tại khoản 1 Điêu 
này được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chương II 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỀN 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; ĐĂNG KÝ ĐÁT ĐAI, TÀI SẢN KHÁC 
GÁN LIÊN VỚI ĐẤT; CẤP, CẤP ĐỎI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ỏ VÀ 
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Khoản 2 Điều 59 
Luật Đất đai năm 2013 là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cùa Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, 
tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận: 

a) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối 
với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 
sử dụng đất ở tại Việt Nam . 

b) Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đổi 
với trường hợp không thuộc Điểm a Khoản này. 
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c) Đối với các huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân 
xã thì ủy ban nhân dân xã nơi có đất tiêp nhận hô sơ và trả kêt quả. 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính vê 
đất đai tại khu công nghệ cao, khu kinh tế; cảng hàng không, sân bay là Ban 
Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; Cảng vụ hàng không. 

Điều 6. Thời gian và quy trình thực hiện thủ tục 
1. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiêt thi hành 
Luật Đất đai. 

2. Thời gian và trình tự thực hiện thủ tục cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục đính kèm Quy định này. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN THựC HIỆN THỦ TỤC 

Điều 7. Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo Khoản 2 Đỉều 59 Liỉât Đất đai năm 2013 

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện có 
trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 5 và 
Điều 6 Quy định này. 

b) Chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất: 
- Cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có 

bản đồ địa chính hoặc thực hiện ừích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của 
người xin giao đất, thuê đất. 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê 
đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

- Lập hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho 
thuê đất. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan thuế thống nhất lựa 
chọn phương pháp xác định giá đất, trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích 
tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất. Căn cứ phương 
pháp xác định giá đât đã xác định, thực hiện luân chuyển hồ sơ như sau: 
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+ Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số Điệu chỉnh giá đất thì chuyển 
quyết định giao đất, cho thuê đất và các giấy tờ có liên quan quy định tại Khoản 
2, Khoan 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

+ Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, 
thặng dư thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đất gửi Hội đồng 
thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng để 
thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. Trong thời 
hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt giá đất của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển quyết định giao 
đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất, quyết định phê duyệt giá đất và 
các giấy tờ có liên quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông 
tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai. 

b) Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đối với 
dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quvền xét duyệt, không phải 
cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 

- Xin ý kiến chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố đối với trường 
hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử 
dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên theo 
quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013; 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

- Lập hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất; 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan thuế thống nhất lựa 
chọn phương pháp xác định giá đất, trên cơ sở đổi tượng và giá trị của diện tích 
tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất. Căn cứ phương 
pháp xác định giá đất đã xác định, thực hiện luân chuyển hồ sơ như sau: 

+ Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số Điều chỉnh giá đất thì chuyển 
quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất và các giấy tờ 
có liên quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch 
số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 cho Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai. 



6 

+ Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, 
thặng dư thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đât gửi Hội đông 
thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đông đê 
thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất cụ thê. Sau khi có 
quyết định phê duyệt giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và 
Môi trường chuyển quyết định cho phép chuyên mục đích sử dụng đât, quyêt 
định phê duyệt giá đất và các giấy tờ có liên quan quy định tại Khoản 2, Khoản 
3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 
tháng 6 năm 2016 cho Chi nhánh Yăn phòng đăng ký đất đai. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: 

a) Trường hợp có Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định pháp luật. 

Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi 
đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính. Hồ sơ thực hiện theo quy định Thông tư 
liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT và Mầu số 01/LCHS quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư; 

Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc 
cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót đế 
xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định pháp luật; 

In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho 
người sử dụng đất thông qua cơ chế một cửa; 

Chuẩn bị hồ sơ, trình ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 
hoặc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận gốc cho người sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
vể đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế; 

Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở 
đữ liệu đất đai. 

^ b) Trường hợp không có Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đât theo quy định pháp luật. 

Lập Phiếu chuỵển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
gửi đên cơ quan thuế. Hồ sơ thực hiện theo quy định Thông tư liên tịch số 
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 và Mầu số 01/LCHS 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư; 

Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc 
cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để 
xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật; 

In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho 
người sử dụng đất thông qua cơ chế một cửa; 
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Chuẩn bị hồ sơ, trình ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 
hoặc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận gốc cho người sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế; 

Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 
liệu đất đai. 

4. Cơ quan tài chính có trách nhiệm: 

7 a) Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương tổ chức 
thấm định giá đất theo đề nghị của cơ quan tài nguyên và môi trường và gửi kết 
quả thấm định cho cơ quan tài nguyên và môi trường; 

b) Xác định các Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng 
đât, tiên thuê đât phải nộp trên cơ sở hô sơ do Văn phòng đăng ký đât đai 
chuyển đến. 

5. Cơ quan thuế có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
chuyển đến thông qua hình thức điện tử. Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót 
hoặc thiêu căn cứ đê xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuê đê nghị Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin; 

b) Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền 
sử dụng đât, tiên thuê đât phải nộp do cơ quan tài chính chuyên đên (nêu có). 

c) Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử 
dụng đất; 

d) Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn 
người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông qua hình thức điện tử để chuyển 
cho người sử dụng đất. 

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm: 
a) Có ý kiến đối với nội dung văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo 

đê nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường; 

b) Có ý kiến đối với nội dung văn bản thẩm định về điều kiện giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đề nghị của phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

• Điều 8. Đối vói thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; 
cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 5 và 

Điêu 6 Quy định này. 
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b) Lấy ý kiến ủy ban nhân dân cấp xã về việc: 
Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường 

họrp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 thì xác nhận nguồn 
gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch đối với trường hợp đăng ký đất đai. 

Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội đung kê khai đăng 
ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 thì xác nhận tình trạng tranh 
chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời 
điếm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, 
sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây 
dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây 
dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đô đôi với trường hợp đăng ký tài sản găn liên 
với đất. 

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng 
tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp 
xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem 
xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai. 

c) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa 
có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử 
dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử 
dụng đất nộp (nếu có); 

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; 
xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào 
đơn đăng ký; 

đ) Lấy ý kiến cơ quan quản ỉý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối 
với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện 
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định; 

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ 
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); 

g) Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có Khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) hoặc gửi đến cơ quan thuế (trong trường hợp 
không có Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Hồ sơ thực hiện 
theo quy định Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 
6 năm 2016 và Mầu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư); cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ 
quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để 
xác định nghĩa vụ tài chính; xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định pháp luật (nếu có); 
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h) In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển 
cho người sử dụng đất thông qua cơ chế một cửa; 

i) Chuẩn bị hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật sau khi người sử dụng 
đât hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuê; 

k) Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở 
dữ liệu đất đai. 

2. Úy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 và 

Điều 5 Quy định này; chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đât đai giải quyêtệ 

b) Đối với trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất 
so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giây tờ quy định tại Điêu 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng 
tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch. 

Đối với trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện 
trạng tài sản gắn liền với đất so vói nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không 
có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu 
tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, 
thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với 
quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dụng nếu 
chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc 
hoạt động đo đạc bản đồ. 

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng 
tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở ủy ban nhân dân 
cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; 
xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến 
Văn phòng Đăng ký đất đai. 

c) Xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai kết quả 
kiểm tra hồ và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết. 

3. Cơ quan tài chính có trách nhiệm: 
Xác định các Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, 

. tiền thuê đất phải nộp trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. 
4. Cơ quan thuế có trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

chuyến đến thông qua hình thức điện tử. Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót 
hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin; 
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b) Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có). 

c) Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử 
dụng đất; 

d) Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn 
người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai thông qua hình thức điện tử đê chuyên 
cho người sử dụng đất. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, 

có ý kiến bằng văn bản và trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt về điều 
kiện cấp Giấy chứng nhận; 

b) Chuyển hồ sơ đã phê duyệt của ủy ban nhân dân cấp huyện cho Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

6. ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Phê duyệt điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất để 
làm cơ sở cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập phiếu chuyển thông tin 
xác định nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế; 

b) Ký cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 
7. Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra hồ sơ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với các trường họp 
thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Điều 4 của 
Quy định này; 

^ b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
đôi với các hô sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận. 

8. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm: 

Có văn bản phản hồi ý kiến theo yêu cầu của cơ quan giải quyết hồ sơ 
theo thời gian quy định. 

Chương IV 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện 
1. Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo 

cơ chế liên thông theo đúng Quy định này. 

2. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù 
hợp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 
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3. Tạo điều kiện thuận lợi, bố trí cho Bộ tiếp nhận và trả kết quả của 
Chi nhánh Yăn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại nơi thuận 
tiện, có diện tích đáp ứng yêu cầu công việc. Trang bị đủ điều kiện cơ sở vật chất 
cần thiết phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và tiếp xúc, giao dịch với cá nhân, tổ 
chức; bố trí bàn, ghế, các thiết bị điện tử hiện đại để phục vụ cá nhân, tổ chức 
khi đến giao dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các quy trình 
làm việc, phát triển số lượng và chất lượng, hiệu quả ứng dụng các địch vụ hành 
chính công trực tuyến theo quy định hiện hành của ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế làm việc của 
các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị phù hợp với việc thực hiện cơ chế 
liên thông. Chủ trì, phối họp với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố xây dựng 
quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 

5. Công khai quy định, thủ tục hành chính một cách đầy đủ, thường 
xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng theo quy định tại Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 
tục hành chính và các văn bản hướng dẫn về công khai thủ tục hành chính; công 
khai các chuẩn mực, quy định hành chính để cá nhân, tổ chức giám sát việc thực 
hiện. Thực hiện mở sổ góp ỷ, hộp thư góp ý; niêm yết công khai số điện thoại, 
hộp thư điện tử của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các trưởng phòng chuyên môn. 

6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
của công chức, viên chức; rà soát, đánh giá tình hình công việc; chỉ đạo các giải 
pháp đối mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao 
tính minh bạch, giảm thiểu chi phí và tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính 
cho cá nhân, tổ chức; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vướng mắc, 
khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. 

7ề Phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc 
thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đề nghị của Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đẩt đai. 

8. Trong trường hợp phát hiện công chức, viên chức, người lao động 
của Chi nhánh Văn phòng đãng ký đất đai có hành vi vi phạm kỷ luật, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
xử lý kỷ luật theo quy đinh. 

9. Công bố và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết của phường, 
xã, thị trấn và các dự án quy hoạch chi tiết cho Chi nhánh Vãn phòng đăng ký 
đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Rà soát toàn bộ công tác, quy trình liên quan đến cấp Giấy chứng nhận và 
các thủ tục hành chính khác về đất đai để kịp thời triển khai theo quy định mới; 
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Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã và phòng Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp, rà soát số liệu các trường hợp sử dụng đất chưa kê khai đăng ký hoặc đã 
kê khai đăng ký nhưng có thiếu sót và phân loại, trong đó cân lưu ý thông kê 
các hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận để tổ chức triên khai đăng ký 
đất đai và lập hồ sơ quản lý. 

Điều 10ẻ Trách nhiệm của ủy ban nhấn dân cấp xã 
1. Cung cấp thông tin về hảnh lang bảo vệ công trình công cộng, phạm vi 

bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thăng cảnh; cung câp thông tin vê tình 
trạng tranh chấp, khiếu kiện (nếu có); Phối hợp quản lý công trinh có hành lang 
bảo vệ an toàn, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thăng cảnh, quản lý phân diện 
tích đất thu hồi quy định tại bản Quy định này; 

2. Kiểm tra, thống kê danh sách người sử dựng đất trên địa bàn chưa được 
công nhận quyền sử dụng đất báo cáo về ủy ban nhân dân cấp huyện đế tống 
hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước 
về đất đai; 

3. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử 
dụng đẩt; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đất đai báo cáo ủy ban 
nhân dân cấp huyện; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định, 

Điều 11. Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

1. Văn phòng đăng ký đất đai (bao gồm Văn phòng đăng ký đất đai thành 
phố và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) có trách nhiệm: 

a) Cử nhân sự tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong lĩnh vực cấp Giấy 
chứng nhận, thực hiện quyền của người sử dụng đất, chuyển thông tin địa chính 
và thu các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; 

b) Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả két quả của ủy ban nhân dân cấp 
huyện quản lý, giám sát công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, 
ban, cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trong triển khai, thực hiện 
kế hoạch cấp giấy chứng nhận theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Cử công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác theo đề nghị của 
Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết các tồn tại, vướng mắc hoặc 
những công việc có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận và những vụ 
việc liên quan đên việc thực hiện các quyên của người sử dụng đất, chủ sở hữu 
tài sản; 

đ) Cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị cấp 
huyện tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết kiến 
nghị, khiêu nại, tô cáo, khiếu kiện đối với những vụ việc liên quan đến việc cấp 
Giây chứng nhận. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều 
hành hành mọi hoạt động và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển 
lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên 
và Môi trường, các phòng, ban, cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 
và ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện kế hoạch hàng năm về cấp Giấy 
chứng nhận, các quy định về giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và các 
nội dung quy định trong Quy định này; 

c) Căn cứ theo Quy định này, tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân thành 
phố công bố các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
thành phố; 

d) Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại các cơ quan, đơn vị; phối hợp với 
các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh ừong quá trình 
thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện cho ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng đất và cơ quan, đơn vị có 
liên quan 

1. Người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung 
kê khai và các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, 
xác định ranh đất để được cấp Giấy chứng nhận. 

2. Đơn vị lập bản vẽ, sơ đồ chịu trách nhiệm thực hiện đo vẽ chính xác 
hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định; đảm bảo đúng theo quy 
định về pháp lý, kỹ thuật đối với nghiệp vụ đo vẽ; nếu cố ý làm trái hoặc thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

3. Cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân có liên quan đến 
việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động có trách nhiệm thực 
hiện đúng quy định pháp luật và Quy định này; nghiêm cấm việc đặt thêm thủ 
tục hành chính ngoài quy định hoặc yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần gây phiền hà 
cho người sử dụng đất. Trường họp cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và 
các cá nhân có liên quan đến việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận và đăng ký 
biến động cô tình vi phạm, dân đên thiệt hại cho người dân hoặc Nhà nước phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả đã gây ra. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, chấn chỉnh 
và xử lý nghiêm cảc trường hợp cố tình thực hiện trái quy định pháp luật và 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân cẩp huyện, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân thành phố. 
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4. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở để bán, có trách nhiệm thay mặt bên 
mua nhà làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên 
mua. Trường hợp bên mua nhà có yêu cầu tự làm thủ tục thì doanh nghiệp phải 
có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cho bên mua theo quy định. 

Điều 13. Phân công trách nhiệm của các sở, ngành 
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm soát chất lượng đối 

với việc công bố thủ tục hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối họp Sở Tài nguyên 
và Môi trường xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống công nghệ thông tin tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả với các phòng, ban, đơn vị có liên quan; phôi 
hợp với Báo, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Thành phố phổ biến, tuyên 
truyền rộng rãi nội dung Quy định này đến cá nhân, tổ chức để biết và giám sát 
việc thực hiện. 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối họp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường và ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn xử lý cấp Giấy chứng nhận, 
đăng ký biến động các trường họp xây dựng không phép, sai phép, không đúng 
quy hoạch, các trường hợp cho phép tồn tại nhà ở, công trình xây dựng theo 
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngay 10 tháng 10 năm 2013, Thông tư số 
02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 và các quy định pháp luật có liên 
quan; hướng dẫn xác định cách tính diện tích căn hộ chung cư khi cấp Giấy 
chứng nhận cho người mua nhà. 

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc eó trách nhiệm tiếp tục công bố và cung cấp 
hồ sơ quy hoạch xây dựng chi tiết thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch -
Kiến trúc cho Sở Tài nguyên và Môi trường và ủy ban nhân dân cấp huyện để 
phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động; công bố và cung cấp 
thông tin điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết thuộc thẩm quyền của Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc đã được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường và ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp vói các Sở, ngành có liên quan 
cung câp thông tin vê hành lang bảo vệ cấc công trình hạ tầng kỹ thuật, đường 
gĩao thông đường săt, đường bộ, câu cống, công trình điện cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường và Uy ban nhân dân cấp huyện để phục vụ công tác cấp Giấy 
chứng nhận, đăng ký biến động. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cẩp huyện hướng dẫn 
về loại cây lâu năm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, và tổng hợp để 
phục vụ yêu câu quản lý nhà nưởc của ngành. 

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố có trách 
nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân 
Thành phố trên các lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý nhà nước có liên 
quan đên công tác đăng ký đât đai và câp Giây chứng nhận theo quy định. 
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Điều 14. Tổ chức thực hiện . 
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch 

Uy ban nhân dân câp huyện báo vê cho Giám đôc các sở, ngành quản lý lĩnh vực 
liên quan đến nội dung quy định trong bản Quy định này để được hướng dẫn 
giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng hợp, đề xuất 
trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 


