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Long An, ngày 30 tháng 11 nám 2018 

QUYET DIMI 
V vic Quy djnh v din tich ti thiêu dirçrc tách thfra 

tiM von tit ô và dt nông nghip trên dja bàn tinh Long An 

UY BAN NHAN DAN TIMI LONG AN 
Can cii- Lut Tchzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
Can th Luát Dat dai ngày 29/11/2013; 
Can ct Diêu 93 Lu4tXáy  dimg ngày 18/6/2014; 
Can th Luát Ban hành van ban quyphampháp lugt ngày 22/6/2015; 
Gän th Nghj djnh so 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia hinh phñ quy 

djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cza Luçt Dat dai,' 
Can th Nghj djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cza GhInh phü quy djn/i 

chi tiêt môt sO diéu và binpháp thi hành Luçt ban hành van ban quyphqmpháp lut, 
:än th Nghj dinh sO 0I/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cña hInh phü ye 

vic tha dOi, ho sung mt so Nghj dinh quy dlnh chi tiêt thi hành Luát Dat dai; 
Can ct Thông tu sO 15/2016/IT-BXD ngày 30/6/2016 cia Bô Xây dmg 

Hwóvzg dan ye cap giáy phép xdydyng, 
Theo dê nghj cia Giám dOe S& Tài nguyen và MOi trwông tgi T& trInh sO 

975/7Tr- STNMTngày 07/11/2018. 
QUYET DjNI{: 

Diu 1. Ban hành kern theo quy& djnh nay Quy dinh v din tich dt ti 

thiêu duçic tách thixa dôi vài dat và dat nông nghip trén djá bàn tinh Long An. 

Diu 2. Giao Giám dôc Sâ Tài nguyen và Môi tnthng thu tn, phôi hcrp 
vài Chü tjch UBND các huyn, thi x, thành phô to chüc trién khai, don doe, 
theo dOi, kiêm tra vic thrc hin quyêt djnh nà'. 

Quyt dinh nay có hiu hre thi hành kê tCr ngày 10/12/2018 và thay the 
Quyt djnh so 65/2016/QD-UBND ngày 05/12/2016 cüa UBND tinh ban hành 
quy dnh v din tIch tôi thiêu di.rçie tách thira dôi vài dat a và dat nông nghip 
trên dja bàn tinh Long An. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND thih; Thu trixâng các s&, ngành tinh; Chi 
tjch T.JBND các huyn, thj xà, thành ph6; Chu tjch UBND các xã, phuông, thj trân 

và eác to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.. 

Noinhmn: TM.1JYBANNHANDAN 
-N1nrDiêu3; CHUTICH 
- Vn phong ChInh phi (Cic KSTTHC); 
- B Tài nguyen va Môi tnthng (b/c); 

CicKiemtravànbãn-BTUPháP /ç " 
- TT.TU, TT.HDND tinh (b/c); (/ 4 ! 

TT.UBMTTQtinhvacacDoànthétiflh; 
CT, PCT.UBND tinh; 

- TT.Công báo, Website Long An; 
- C6ng thông tin diên tCr tinh; 
- Phông: THKSTTHC, KT, VHXH; Van Cn 
- Ban NC-TCD; 
- Luu: VT, Quoc. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH LONG AN Doe 1p - T,r do - Hnh phñc 

QUY D!NH 
V diên tIch dat t& thiu diroc tách thira di vói 

dat & và dat nông nghip trên dja bàn tinh Long An 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 66 /2018/QD-UBND 

ngày 30 tháng 11 näm 2018 cia UBND tinh) 

Chirong I 
QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diêu ehinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v din tIch cth ti thiu duc tách thira d6i vâi 
dat ô và dat nông nghiêp trên da bàn tinh Long An. 

2. Din tich dt ti thiu diiçc tách thira tai  quy dnh nay không áp ding 
dôi vái các trithng hçip sau: 

a) Tách thira khi thirc bin k& qua hoà giài thành v tranh chip dt dai 
dixqc UBND cap có thâm quyên cong nhn; thrc hin quyêt dnh giãi quyêt 
khiéu nai,  to cáo, tranh chap dt dai; thirc hin bàn an hoäc quyêt djnh cüa Toa 
an nhân dan; thrc hin van bàn phân chia thra kê quyên sr diing dat, thra kê tài 
san gan lien vrn dat; 

b) Tnr&ng hçip ngithi si'r ding dt d nghj tách thi:ra dt thành thüa dt có 
din tich nhO hcin din tIch tôi thiêu dông then vri vic xin dtxçic hçp thCa dat do 
vài thira dat khác lien kê dê tao  thành thra dat mri cO din tich bang hoc ion 
hm din tich thi thiêu dugc tách thüa thI duçic phép tách thira dOng thOi vOi vic 
hçp thia và c.p Giây chirng nhn quyên sCr ding dat, quyên sO hru nhà 0 và tài 
san khác gän lien vâi dat (sau day gçi tat là GiAy chrng nhn quyên sir d%ing dat) 
cho thüa dat mOi, nhtxng din tIch cüa thira dat con lai sau khi tách thOa phài 
dam báo din tIch tôi thiêu quy djnh tai  Diêu 4, Diêu 5, Diêu 7 cüa quy djnh 
nay; 

c) Tách thira d thçrc hin vic xây dirng tri sO, cong trInh kin tric, kt 
cu ha tang hoc dir an dâu tLr theo chü tnmng hoc quyêt djnh cüa ccc quan nhà 
rnrOc có thâm quyên; thrc hin quyêt djnh cüa cor quan, to chirc có thâm quyên 
ye vic chia tách hoc sap nhp to chrc; thrc hiên van bàn ye vic chia tách 
hoc sap nhp to chirc kinh tê phü hçp vOi pháp lut; thc hin van bàn cong 
nhn két qua dâu giá quyên sO dicing dâi phü hcTp quy djnh pháp 1ut; 

d) Tách thüa dAt d chuyn nhizçmg, tng cho hO gia dinh, cá nhân nhm 
xây drng nhà tInh thumg, tInh nghia, nhà dai  doàn kêt. 
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3. Trixng hqp tách thira d thuc hin vic chuyn nhuqng, tng cho, gop 
vOn, cho thuê, cho thuê li quyên sir ding dat trong khu do thj, khu dan Cu tp 
trung thI thrc hin theo van bàn hoc quy hoach chi tiêt duçc ci quan nhà nrncc 
có thâm quyén phê duyt. 

4. Các tnr?Yng hçip tách thi:ra sau day không dam bão din tIch thi thiu 
theo quy djnh nay, UBND tinh giao Chñ tch UBND các huyn, thj xã, thành 
phô (sau day gi tat là UBND cap huyn) can ci vào quy hoach, diêu kin ha 
tang dê xem xét, giãi quyêt tCrng trithng hcp, cii the nhu sau: 

a) Tách thCra dt nông nghip và dAt a nông thôn d thirc hin vic cha, 
mc tang, cho quyên sir d'iing dat cho con (con rut hoc con nuôi ducic pháp 1u.t 
thi'ra nhn). 

b) Tách thüa dAt nông nghip và dAt & nông thôn d thrc hin chuyn 
nhucing quyên si dung dat dôi vài h nghêo, hO có hoàn cãnh khó khän. Vic 
xác dnh hO có hoàn cânh kho khän do Chü tjch UBND cap xã xác minh, Phông 
Lao dng — Thucng binh va Xä hOi  thAm djnh và chju trách nhim truac Chü 
tjch UBND cap huyn. 

c) Sir dung dAt dü din tIch t6i thiu duçic tách thia theo quy dinh nay, 
nhtrng tnràc day do hiên dat dé thrc hin các cOng trinh trên dja bàn tinh, nay 
din tIch dat cOn lai không dü din tich tôi thiu dugc tách thcra. 

Diu 2. 136i ttrçrng diu cMnh 

Di tuqng diu chinh cUa quy djnh nay, bao gm: 

1. C quan nhà nixac cO thAm quyn thirc hin thU tic v tách thUa theo 
quy djnh cUa pháp luat ye dat dai. 

2. Ti chrc, hO gia dinh và Ca nhân sU dung dAt (sau day gçi tat là nguOi 
sü diing dat) Co yêu câu tách thUa dê tbc hin các quyên theo quy djith cUa Lut 
Dat dai. 

Diu 3. Diu kiin thrc hin vic tách thfra 

Nguai si.'r diing dAt duçic tách thUa dAt khi dáp 1rng dU các diu kin sau: 

1. Co GiAy chmg nhn quyn sCr di,ing dAt va không thuOc  các tru&ng hcrp 
san: 

a) Thcra dAt hoc mOt  phn thUa dAt d nghj tách thi:ra dA có thông báo thu 
hôi dat hoc quyt djnh thu hôi dat cUa c quan nha nuOc CO thâm quyên; 

b) Thi'ra dAt dang cO khiu nai,  tranh chAp; 

c) ThUa dAt hoàc tài san gAn lin vai thUa dAt dO dang bj cac Co quan cO 
tbâm quyên thi,rc hin các bin pháp ngán chän d thirc hin quyêt dnh cUa Ca 
quan nhà nixàc CO thãm quyên ho.c bàn an cUa TOa an; 

d) NguOi sU diing dAt vi pham quy dinh cUa pháp lut v dAt dai trong qua 
tnnh six diing dat; 
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d) Thi:ra dt thuc khu vrc bào tn, khu di tIch ljch sU - van hóa, danh lam 
thng cành dã dixçc ca quan nhà nu&c có thâm quyên xác djnh, phê duyt theo 
quy djnh pháp luat; 

e) Thüa d.t không duçic tách thi:ra theo các quy dinh khác cüa pháp 1ut. 

2. Thra d.t mâi ducic hInh thành do tách thira và thira dt con lai  sau khi 
tách tha có din tIchkhông nhô hcm din tIch dat tôi thiêu dixqc phép tách thira 
theo quy djnh tai  Diêu 4, Diêu 5, Diêu 7 cüa quy djnh nay, trir tnrmg hcip quy 
djnh tai  Khoàn 2, 3,4 Diêu 1 cüa quy djnh nay. 

Chirrng II 
QUY D!NB  DIEN TICH BAT TO! TIIIEU DIfç1C TACH TIUYA 

VA DIEU KIN TACH TIIU'A 

Diu 4. B6i vth dt er do thj (cac phtrô'ng, tM trn) 

1. Lô ctt xay dçrng nhà a khi tip giáp vâi dir&ng giao thông có l giâi lan 
hcm hoc bang 20 m, sau khi tách thCra Va tth di chi giai xây drng thI thi:ra dat 
mOi hInh thành và thira dat cOn lai  phâi dông th&i dam bão các yêu câu ye din 
tIch, kich thixâc tôi thiêu nhi.r sau: 

Din tIch cüa lô dt xây drng nhà a ti thiu là 45 m2, trong do: 

- B rng cüa lô d.t xay drng nhà a ti thiu là 5 m; 

- Chiu sâu cUa lô dt xay dirng nhà a t6i thiu là 5 m. 

2. Lô dt xay drng nhà a khi tip giáp vri dung giao thông có 1 giai 
nhO hn 20 m, sau khi tách thüa v trt'r di chi giâi xây diing thI tht:ra dat mOi 
hmnh thành và thi:ra dat con lai  phãi dng thai dam báo các yêu câu ye din tIch, 
kich thrnrc tôi thiêu nhix sau: 

Din tjch cüa lô dt xay dimg rihà a t6i thiu là 36 m2, trong do: 

- B rng cüa lô dt xây dirng nba ô ti thiu là 4 m; 

- Chiu sâu cüa lô dAt xây drng nhà a thi thiu là 4 m. 

3. Di vOi lô dAt xây dirng nhà a tip giáp ththng giao thông nhung chua 
quy djnh 1 giài, sau khi tách thi:ra thI din tich thira dat mài hInh thãnh và thi:ra 
dat cOn lai  phãi dông thai dam bào các yêu câu ye din tIch, kIch thuOc tôi thiéu 
nhi.r sau: 

Din tIch ciia lô dAt xây dirng nhà a t6i thiu là 80 m2, trong do: 

- B rng cüa lô dAt xay drng nhàa t6i thiu là 4 m; 

- Chiu sâu cüa lô dAt xây drng nhà & ti tbi&i là 15 m. 

Diu 5. B& vói dAt v nông thôn (cac xa) 

1. Lô dAt xây drng nhà a khi tip giáp vOi du&ng giao thông có i giài ian 
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hcm hoc bAng 20 m, sau khi tách thira và tth di chi giài xây dirng thi thra dat 
mâi hinh thành va thira dat con 1ti phãi dng thii dam bâo các yêu câu ye din 
tIch, kIch thithc tôi thiêu nhu sau: 

Diên tIch cüa lô dAt xây drng nhà i ti thiu là 100 m2, trong do: 

- B rng cüa lô dAt xây dirng nhà a ti thiu là 5 m; 

- Chiu sâu cia 16 dAt xay dmg nhà 6' thi thiu là 15 m. 

2. Lô dAt xây d'çrng nhà 6' khi tip giáp v6'i dithng giao thông có l gi6'i 
nhO hcm 20 m, sau khi tách thira và tth di chi gi6'i xây dirng thI thüa dat m6'i 
hinh thành và thira dat cOn 1i phãi dông thai dam bão các yêu câu ye din tIch, 
kIch thixóc tôi thiêu nhu sau: 

Diên tich cüa lô dAt xây dmg nhà 6' t6i thiu là 80 m2, trong do: 

- B rng cüa lô dAt xây dirng nhà 6' ti thiu là 4 m; 

- Chiu sâu cüa lô dAt xây dimg ithà 6' ti thik. là 15 m. 

3. D6i v6'i lô dAt xây dirng nhà 6' tip giáp du6'ng giao thông nhimg chua 
có quy djnh lô giài thI sau khi tách thia, din tIch thüa dat mâi hInh thành và 
thüa dat cOn li phãi dông thai dam bão các yêu câu ye din tIch, kich thiràc tôi 
thiêu nhu' san: 

Din tich cña lô dAt xay dirng nhà 6' ti thiu là 100 m2, trong do: 

- B rng cUa 16 dAt xây dirng nhà 6' ti thiu là 4 m; 

- Chiu sâu cüa lô dAt xay drng nhà 6' ti thiu là 20 rn. 
S S A • A F 9 F S ffi% 9 Dieu 6. Dieu kien cv the tach thtra doi vol dat 0' 

1. Thüa dt có din tjch nhO ho'n 2.000 m2  

a) Truông hçp các tht:ra dAt sau khi tách th6'a tip giáp v6i hin trng ha 
tang giao thông cong cong,  dông thai dam bão các yêu to ha tang khác (din, 
cap thoát nuâc) thI ducic  tách thira. 

b) Trix6'ng hcip các thüa dAt d nghj tách thüa không tip giáp vOi du6'ng 
giao thông cong cong  hin hüu, không dam báo các yeu to ha tang khác (din, 
cap thoát nuàc) thI nguO'i sr ding dat phài 1p bàn ye tong mt bang, phuo'ng an 
kiên true cong trinh, giãi pháp y ha tAng k5' thuat  dam bão sir dan nôi h tang k 
thut, phü hcip khOng gian kiên tr6'c vâi khu vrc xung quanh và phài näm trong 
quy hoach diem dan cu tp trung trong quy hoch nông thôn m6'i hoc thuc dat 
6' theo quy hoach do thj chung cüa phu6'ng, thj trân, thj xâ và thành phô. Trtx6'ng 
hçp ngoài diem dan en t.p trung ho.c không thuOc diem quy hoach dan cix tp 
trung cüa phu6'ng, thj trân, th xà và thành phô phâi &rcYc UBND CA huyn xem 
xét, chap thuan  theo nhu câu và dOi vâi tirng tnthng hcip cil th. 

c) Diên tich t6i thiu, kIch thn6'c thia dAt, các diu kin y ha tAng thrc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 4, Diêu 5 cüa quy djnh nay và bàn ye tong mt bAng 
duxçc phé duyt. Phân din tIch duçic sCr ding chung (dix&ng giao thông, cAp 
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thoát nuOc) theo bàn ye tang mt bang do UBND xà, ph'tthng, thj trn (sau day 
g9i tat là UBND cap xä) quãn lb'. 

2. Thira dt có din tich tr2.000 m2  trâ len, ngui sir diing dt phãi,1p dir 
an dâu tix trInh cap có thâm quyên phé duyt và triCn khai tht.c hin dr an theo 
quy djnh. 

3. Vic chia tách thira dt tai  Khoãn 1, Khoãn 2 Di&i nay chi ducc thçrc 
hiên sau khi ngtthi sCi diing dat dã dâu tu hoàn thin h? tang k5 thut duqc duyt. 
Riêng dôi véd vic tách thCra ti Khoán 1 Diêu nay, hi tang sC ding chung phãi 
duçxc UBND cap xã theo dOi và quail l tfx khâu 1p dtr an dâu tu, thiêt kê ban ye 
thi công, thi cong xây drng den nghim thu bàn giao quán lr. 

Diu 7. Tách thfra di vói dat nông nghip 
ThCra dt mâi diiyc hInh thành do tách thCra và thüa dt con lai sau khi 

tách thCra Co din tich tôi thiêulà 1.000 m2  di vài dat trông lüa và dat rirng san 
xuât; 500 m2  dôi vOi các loi dat nông nghip cOn lai. 

Diu 8. Tách thfra dt nông nghip d chuyn mic dIch sang dt Or 
cüa h gia dlnh, cá nhân 

1. Trithng hqp ho gia dInh, Ca nhân tách thCra d.t nông nghip thuc khu 
vrc dixçc ca quan nhà nuOc có thâm quyên phê duyt quy ho?ch là dat a dê 
chuyn mic dIch sang dt a hoc chuyn 9uyên két hçTp viii chuyên m'çic dich 
sang dt a thI din tIch tôi thiêu cüa thCra dat mai dixçic hInh thành do tách thcra 
và thCra dat cOn l?i  sau khi tách thCrathrc hin theo quy djnh t?i  Diêu 4, Diêu 5 
cOa quy djnh nay. Dông thOi, thCra dat nông nghip cOn 1i không bat buc phâi 
chuyn miic dIch sCr ding dat sang dat a. 

2. Tru&ng hçip tách cüng iCic thCra dt vai mt ho.c nhiu thCra d.t nông 
nghip 1in k cüa cüng chU sCr dçing dt yà tiêp giáp vâi thCra dat a thi diên tich 
thCra dt a dixçc hinh thành do tách thCra và din tIch dat a, dat nông nghip cOn 
li sau khi tách (cac thCra dat nông nghip phãi phü hqp yài quy ho?ch dat a) 
thirc hin quy dj.nh t?i  Diêu 4, Diêu 5 cüa quy dnh nay. 

3. Tru&ng hçip tách cüng lüc thCra d.t a xen kë vâi mt hoäc nhiu thCra 
dAt nOng nghip cüa cCing chñ sü ding dat va tiép giáp vài thCra dt thi din 
tich thCra dat a diigc hInh thành do tách thüa và tong din tIch các thCra dat cOn 
li (cac thCra dat nông nghip phãi phü hgp vói quy hoch dat ) thrc hin quy 
djnh t?i  Diêu 4, Diêu 5 cüa quy djnh nay. 

4. Các thCra dAt sau khi tách thCra và cOn li quy djnh t?i  Khoán 1, 2, 3 
Dieu nay dam bào tiep giáp vai hin trng h tang giao thông cong cong,  dng 
than dam bão các yeu to ha tang khác (din, cAp thoat nuàc). 

5. Mci trithng hp chuyn mic dIch ttr dAt nông nghip sang dAt a vani 
mic tieu tách thua dam báo diên tIch tôj thieu theo quy djnh ti quyet djnh nay 
d dâu ttr h tang khu dan cu, UBND cap huyn huang dn nguai s dung dAt 
l.p dr an dâu tu trinh cap có thâm quyên phê duyt và triên khai thiic hin dr an 
theo quy djnh. 
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Chwo'ng Ill 
TO CH15'C THUC HIJN 

Diu 9. Trách nhim cüa các to chfrc, cá nhân lien quan 

1. S Tài nguyen và Môi trirxng 

- Clii dao  Van phông Dàng kr dt dai khi thâm djnh phê duyt bàn trIch 
do thüa dt có din tIch, kIch thLthc tôi thiêu nhô hon quy djnli tai  quyêt djnh 
nay hoc nàm trong pham vi hành lang an toàn hxâi din phâi báo cáo UBND 
cap buyn có kiên trtxâc khi phê duyt; 

- Di vOi tnrông hçp khi tách th:ra ma hInh thành dung giao thông, ha 
tang thiêt yen thi chi thrqc thirc hin do dac  tách thüa theo quy djnh nay và bàn 
v thit kê mat bang tong the dã duçic phê duyt, thi cong hoàn thin. 

2. SiXâydimg 

- Phói hçip vâi các dan v Co lien quan có hithng dn bang van bàn v vic 
lap, phê duyt bàn v tong mat  bang; các yen câu ye diêu kin ha tang k' thi4t, 
nghimthu h thông ha tang k thu,t; các yêu câu quán l' ye kiên trüc, xáy 
dmg dôi vâi trtxâng hcp tách tbra dat có hlnh thành dtng giao thông và ha 
tang k thut thiêt yOu dO áp diing thc hin khi quyêt djnh nay Co hiu lirc thi 
hãnh. Dông thi huàng dan Cu the trinh t, thu tiic và thành phân ho so bàn giao 
ha tang k thut, h tang xä hi dO dja phuang và ngi sr ding dt thirc hin 
quy djnh tai  DiOu 6 cüa quy djnh nay; 

- DjIIh k' hang näm Co k hoach t chrc kim tra vic UBND cap huyn 
thrc hin các nOi  dung lien quan dan quàn l dâu tir ha tang k thuat,  yeu câu vO 
quail kiOn trüc, xay ding liOn quan dOn tách thcra. 

3. Uy ban nhân dan cp huyn 

- Khi nhn duçic vAn ban cüa ngui si:r ding dtt da nghj xac nhn da du 
tu xong ha tang k thut theo huOng dAn, UBND cap huyn to chirc kiêm tra, 
xác nhn bAng van bàn, chi dao  PhOng Tài nguyen và Môi tnrâng thçrc hin thu 
tiic thu bôi dat dôi vOi din tIch lam ha tang k' thut sir diing vào miic dich cong 
cong và giri den Van phông Dàng k' dat dai, Chi nhánh tai  cap huyn biêt dO 
thrc hiên thu tuc tách thCra; 

- Chi dao  các phOng, ban trirc thuc, UBND cp xã thuàng xuyên kiêm 
tra, xi l các tnthng hqp tách thira dat không dung quy djnh nay, không darn 
bào diêu kin ht tang theo quy hoach ducic duyt; 

- Djnh k3 hang 11Am tang hqp, báo cáo kat qua dã giái quyat thu tic dt 
dai lien quan dOn vic hinh thành Khu dan cu de th%rc hin tách thira cho UBND 
tinh (thông qua Sâ Tài nguyen và Môi tñthng). 
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4. ChiX tjch UBND cp xã, Van phông cong chirng hot dng trên dja bàn 
thh. 

ChU tjch UBND c&p xã có trách nhim quàn 1r hin trng siX d%lng dat, 
chju trách nhim trithc Chü tjch UBND cap huyn nêu îé xãy ra tInh trng tir 
chia tách nhó thiXa dat dé chuyên nhixcmg, xây drng cong trInh trái phép trên dat 
thuc dja bàn quãn 1r. 

Chü tjch UBND cp xã, Van phOng cong chiXng khOng dir ic cong chiXng, 
chirng thrc bçip dông thrc hin các quyên cüa ngithi siX ding dat phân chia thiXa 
dat co din tIch, kIch thithc nhö hmi din tIch tôi tbiêu trái vâi quy dinh nay. 

Diu 10. Quy djnh chuyn tip 

Thüa dt clang siX ding hoc ngtxn si'r dmg dt dä thrc hin vic tách 
thiXa tiX trithc ngày quy djnh nay co hiu hrc thi hành, nhtmg cO diên tich nhô 
hm din tich tôi thiêu dirge phép tách thiXa theo quy djnh nay ma diX diêu kin 
cp Giây chiXng nhn quyên sü ding dat theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai 
thI dirge xem xét cap Giây chiXng nhn quyên siX ding dat. 

Diu 11. Diu khoän thi hành 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND các huyn, thi xã, thành ph Co 
trách nhim chi dao, hithng dn các ccr quan chuyên môn; UBND các xä, 
phi.thng, thj trân thuc thâm quyên thrc hin nghiêm các quy djnh ye din tIch 

dat tôi thiêu dirge tách thüa trong vic tham mimcâp Giy chCrng nhn quyn siX 

ding dat. 

2. Trong qua trInh thirc hin, nu cO phát sinh vuàng m&c, d nghj ca 
quan, tO chüc, cá nhân phân ánh kjp then ye S Tài nguyen và MOi tnr&ng dê 
tong hgp, tham miru dé xuât UBND tinh xem xét siXa dôi, bô sung cho phü 
hçip./. 

TM. UY BAN NIIAN DAN 
CHU TICH 

Trn Van Cn 
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