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sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ĐĂNG KỶ ĐẮT ĐAI
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0^ /KH-VPĐK

Kiên Giang, ngày ữlíhángúLnăm 2021
KẼ HOẠCH
•

Kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làn đầu, cấp đổi,
cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
cho người sư dụng đất trên địa bàn thành phố Phú Quốc (đại trà khu vực đất
rừng phòng hộ đã được thu hồi đất giao cho địa phương)
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điếu của Luật Đât đai và Nghị định sô
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy
định chỉ tiết thỉ hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định sỗ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ sửa đoi, bo sung một so nghị định quy định chi tiết thỉ hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 thảng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứtĩg nhận quyền sử dụng
đất, quyển sở hữu nhà ở và tàỉ sản khác gắn ỉỉển với đất;
Căn cứ Thông tư số 30/20Ỉ4/TT-BTNMĨ ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi ù^ường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,
chuyến mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngàỵ 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 33/2017/TT-BTNMT ngàỵ 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định so 01/2017/NĐ-CP
ngày 06 thảng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, hố sung một số nghị định quy
định chì tỉêt thỉ hành Luật đất đai và sửa đoi, bo sung một so điều của các thông tư
hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định sổ 2597/QĐ-UBND, 2598/QĐ-ƯBND, 2599/QĐ-ƯBND,

2600/QĐ-ƯBND, 260Ì/QĐ-UBND, 2602/QĐ-UBNDngày 14/12/2012 cua Chủ tịch
UBND tỉnh Kiên Giang về vỉệc thu hồi đất, giao đất cho UBND các xã Hàm Ninh,
Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, thị trấn An Thớỉ và thị ừ'an Dương Đông quản ỉỷ
và đê xuất giao đất, cho thuê đất theo quy định;

Căn cứ Quỵết định sổ 1126/QĐ-STNMT ngày 14/9/2020 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí tự thực hiện gỏi

thâu sô 02: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thuộc dự án: Thiết kế kỹ thuật, dự toán

công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ ỉỉệu quản ỉỷ đất đai huyện
Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang (khu vực đất rừng phòng hộ).

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xây dựng Ke hoạch kê khai, đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và
đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất trên địa
bàn thanh phố Phú Quốc (đại trà khu vực đất rừng phòng hộ đã được thu hồi đất giao
cho địa phương) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
•

- Đẩy nhanh công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản
găn liên với đất cho người sử dụng ẩấi (sau đây gọi chung là cấp Giấy chứng nhận)
tại các khu vực đất rừng phòng hộ giao về cho địa phương quản lý trên địa bàn các
xã: Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, phường An Thới và phường

Dương Đông nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân.
Đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đày đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy
định của Luật Đất đai, yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai. (kèm theo phụ
lục 01: Quyển và nghĩa vụ ngirời sử dụng đất)
- Các xã: Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dưofng, Dương Tơ, phường An Thới và

phường Dương Đông (sau đây gọi là cấp xã) đối với diện .tích đất nằm trong riTng
phòng hộ đã được ƯBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và giao cho các xã, thị
trấn (nay là phường) quản lý và đề xuất giao đất, cho thuê đất ứieo quy định. Đen
nay chưa hoàn thành cấp Giấy chứng nhận phải tập trung triển khai cấp đồng loạt,
thirc hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đồng thời gắn
việc giải xét quyết những trường hợp tồn tại vướng mắc trong việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất. Phấn đấu đến cuối năm 2021, cơ bản hoàn thành việc kê
khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, tiếp
tục xử lý các tồn đọng, vướng mắc và tổ chức phát Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho các chủ sử dụng đất theo quy định; đồng thòd tiến hành tìiu hồi Giấy chứng
nhận (bản gốc) đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại để lưu trữ hô sơ theo quy định.
- Tuyên truyền đến người sử dụng đất đăng ký biến động các ứiửa đất đã được
cấp Giấy chứng nhận có sự thay đổi nhưng chưa thực hiện đăng ký nhằm đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đăng ký đất đai; cấp Giấy
chứng nhận đối với đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tìiành phố.
- Xây dựng hồ sơ địa chúih điện tử thay thế hồ sơ giấy tại Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai thành phố và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cho ngành
quản lý đât đai, kịp thời đê thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước vê đât đai

trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện
các thủ tục hành chứili về đất đai.
2. Yêu cầu

- Phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng đất chưa kê khai, đăng
ký đất đai, cấp Giây chứng nhận lân đâu hoặc chưa đăng ký biên động đât đai, đê
người dân ứiực cỊuyên và nghĩa vụ đôi với nhà nước. Tô chức triên khai thực hiện

phải tập trung, đống bộ, toàn diện trên địa bàn thành phô và đảm bảo đúng trình tự,

thủ tục theo quy định pháp luật.

- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao
đất để quản lý; đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đât thực hiện theo yêu
cầu của người sử dụng đất. Trường họp không đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định tại
Điều 17 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ vê xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩhh vực đất đai.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THựC HIỆN
1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đât trên địa bàn thành phô thuộc

trường hợp phải đăng ký đât đai, nhà ở, tài sản^ găn liên với đât lân đâu, câp giây
chứng nhận nhưng đến nay chưa đăng ký và cấp Giấy chứng nhận ứieo quy định
pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng; hoặc toờng họp đã
được cấp Giấy chứng nhận, có thay đổi về quyền sử dụng, về thửa đất nhưng chưa
thực hiện đăng ký biến động.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đât đai thành phô Phứ Quôc,

Chi cục Thuế thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị, cá nhân có
liên quan.

III. NỘI DUNG THựC HIỆN
•

•

•

1. Số lượng thửa cần cấp Giấy chứng nhận
1,1. Cấp mới Giấy chửng nhận
TT

Tên đơn vị hành

K.Lirợng đăng

KXượng đăng ký

Ghi

chính

ký theo TK (ha)

theo hiện trạng (thửa)

chú

1

Xã Hàm Ninh

701,07

1221

2

Xã Cửa Can

140,42

126

3

Xã Cửa Dương

481,33

652

4

Xã Dương Tơ

1159,09

2092

5

Phường An Thới

327,86

888

6

Phường Dương Đông

5,48

23

2.815,25

5.002

Tông

1.2. Cấp đỗỉ, cấp lạỉ Giấy chứng nhận
TT

.1
2
3
4

5

Tên đơn vị hành

K.Lượng đăng

chính

ký theo TK (ha)

K.Lượng đăng ký
theo hỉệii trạng (thửa)

347,35

595

29,08

38

Xã Cửa Dương

185,04

373

Xã Dương Tơ

314,27

510

Phường An Thới

421,21

911

Xã Hàm Ninh

Xã Cửa Cạn

Ghi

chú

Phường Dương Đông

6

Tổng

85,21

250

1.382,16

2.677

2. Công viêc thưc hiên
o

•

•

•

2.1, Tổ chức triển khai việc kê khai, đăng ký đất đai, theo Điều 95 Luât Đất
đai năm 2013 trên toàn địa bàn thành phố gồm các trường hợp sau:
- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao
đất để quản lý; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo yêu
câu của chủ sở hữu.

- Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu
và đăng ký biến động được thực hiện tại Chi nhánh Vãn phòng đăng ký đất đai.
- Đăng ký làn đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
-r Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
+ Thửa, đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; .
+ Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đãng ký;
Trường họp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận tíiì
người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết
định xử lý.

2.2, Thống kê, rà soát các trường hợp chưa kê khai, đăng kỹ đất đaù
2.3, Phân loại, tổng hợp rà soát hồ sơ pháp lỷ danh sách các trường hợp đủ
điều kiện cấp Giấy chứng nhận; các trường hợp không đủ điều kiện Giấy chứng
nhận,

2.4, Hướng dẫn người sử dụng đất lập thủ tục đăng kỷ đất đai, cấp Giấy
chứng nhận theo quy định.

2.5, Thực hiện thủ tục đăng kỷ đất đai, cấp Giấy chứng nhận,
IV. Thòi gian thực hiện:

- Thực hiện (14 tháng) theo Hồ sơ thiết kế thị công, chi tiết cụ thể như sau:
Nội dung công việc thực hiện
SỐ
TT

Tên đơn

vị hành

Tỉếp nhận

Xét duyệt

CN VPĐK

Hoàn thiện

chính

hồ sơ kê

nguồn gốc
đất cấp xã

ĐĐ thẩm
đỉnh hồ sơ

hồ sơ, in

15/3-

01/4-

25/4-

15/5-

15/4/2021

30/4/2021

15/5/2021

10/6/2021

7-8/2021

8-9/2021

9-10/2021

10-11/2021

11-12/2021

8-9/2021

9-10/2021

10-11/2021

11-12/2021

9-10/2021

11-12/2021

11/2021-

12/2021-

01/2022-

01/2022

02/2022

02/2022

khai
Xã
1

2

Ninh
Xã

4

Cửa

Can
Xã

3

Hàm

Cửa

Dương

Xã Dương
Tơ

3-4/2021

•

GCN

Trình ký
GCN

12/202101/2022

Phường
5

6

An Thới

Phường
Dương

9-11/2021

11-12/2021

11-12/2021

Đông

12/2021-

02/2022

12/202101/2022
01-3/2022

01-02/2022

02-3/2022

02-3/2022

03-4/2022

(Kèm theo Biểu đồ kế hoạch thực hiện)
- Trong đó thực hiện việc tổ chức kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất thí điểm xã Hàm Ninh rút kinh nghiệm theo từng công đoận, tiếp tục
triển khai đồng loạt cho các xã còn lại. Quá trình thực hiện từng công đoạn có thông
báo thời gian cụ thể. Nội dung như sau:
1. Kế hoạch, thời gian thực hiện thí điểm xã Hàm Ninh.
a. Nội dung thực hiện kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất lần đầu, cụ thể như sau:
Sô

Nội dung

Đon vi thưc hiên

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận lần đầu.

ƯBND

TT
1

ƯBND câp xã xét duyệt nguôn gồc đât, thâm định
2

3

hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần
đầu để chuyển lên ƯBND thành phố Phú Quốc
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thẩm định hồ sơ kê
khai đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu do
Tổ công tác chuyển đến
Hoàn thiện, bô sung hô sơ đât đai sau thâm định

của thành phố Phú Quốc. In Giấy chứng nhận
4

5

•

•

•

cấp xã
ƯBND

cấp xã
CN.VPĐKĐĐ

thành phố Phú Quốc
CN.VPĐKĐĐ

thành phố Phú Quốc

Trình ký Giấy chứng nhận

Phòng TN&MT thành

Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ƯBND thành phô Phú

phố Phú Quốc

Quốc
b. Nội dung thực hỉện kê khai đăng ký cấp đồỉ Gỉấỵ chứng nhân quyền
sử dụng đất cụ thể như sau
Sô

Nội dung

Đơn vi thưc hiên

Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận

ƯBND

quyên sử dụng đât

cấp xã

TT
1

ƯBND cấp xã kiểm tra hồ sơ xác nhận sự thay đổi
2

đường ranh giới ứiửa đất kê từ khi cấp Giấy chứng
nhận cho đên nay.

•

•

ƯBND

cấp xã

•

Sô

Nội dung

TT

Đơn vi thưc hiên
•

Kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (kiểm
tra ranh giới, diện tích loại đất ngoài thực địa cùng
3

các đơn vị có liên quan; các thông tin đã ghi trên

Giấy chứng nhận cũ), chuyển thông tin địa chínli

•

•

CN.VPĐKĐĐ

thành phố Phú Quốc

đối với trường hợp diện tích tăng.
Hoàn thiện, bô sung hô sơ đât đai sau thâm định.
4

5

Viết tờ trình đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận
Kiểm tra hồ sơ, In Giấy chứng nhận
Trình ký Giấy chứng nhận
Ký Giây chứng nhận quyên sử dụng đât

r

CN.VPĐKĐĐ

thành phố Phú Quốc
Phòng Đăng ký câp

Giấy thuộc VPĐKĐĐ
VPĐKĐĐ tỉnh

r

^

3.2. Nội
dung
thực hiện kê khai, đảng kỷ, câp lại giây chứng nhận quyên
r
^
sử dụng đât cụ the như sau:
s

Nội dung

Đia điểm thưc hiên

Tiêp nhận Hô sơ đăng ký câp lại Giây chứng nhận

ƯBND cấp xã

TT
1

quyền sử dụnạ đất

•

•

•

ƯBND xã kiêm tra hô sơ xác nhận sự ứiay đôi
2

đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp Giấy chứng

ƯBND cấp xã

nhận cho đến nay.
Kiêm tra hô sơ xin câp lại Giây chứng nhận (kiêm

tra ranh giới, diện tích loại đất ngoài thực địa cùng
3

các đơn vị có liên quan; các thông tin đã ghi trên

Giấy chứng nhận cũ), chuyển thông tin địa chính
đối với trường hợp diện tích tăng.
Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đất đai sau thẩm định.
4

CN.VPĐKĐĐ

thành phố Phú Quốc
CN.VPĐKĐĐ

Soạn thảo Tờ trình và Quyết định hủy Giấy chứng thành phố Phú Quốc
nhận, Viết Tờ trình cấp lại Giấy chứng nhận
Phòng Đăng ký câp
Kiểm tra hồ sơ, In Giấy chứng nhận
Giấy thuộc VPĐKĐĐ
Trình ký Giấy chứng nhận
Trình ký Sở Tài nguyên và Môi trường quyêt định

5

VPĐKĐĐ tỉnh
hủy Giấy chứng nhận
Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Kèm theo Phụ lục 02: Quy trình cấp giầy chứng rihận quyên sử dụng đât

lần đầu và cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐẤT VÀ CÁC ĐƠN ^/Ị
CÓ LIÊN QUAN

1. Đối vói ngưòi sử dụng đất
- Chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và ký các giấy tờ, biểu mẫu có liên quan để
thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo
lịch thông báo và nộp cho Tổ công tác tại ƯBND cấp xã.

- Phối hợp cung cấp các thông tin và giải quyết các vấn đề có liên quan theo
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yêu cầu (đối với trường hợp đang vay tiền tại ngân hàng, tranh chấp về ranh giới sử
dụng đất,...); nộp tiền sử dụng đất (nếu có) theo thông báo của Chi cục thuế thành
phố Phú Quốc.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc:
- Xây dựng kế hoạch kê khai, đãng ký đất đai cụ thể cho từng xã, phường trên
địa bàn thành phố để đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra, làm cơ sở thực hiện. Soạn
thảo các nội dung tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố Phú Quốc.
- Phối hợp với đơn vị thi công, ƯBND cấp xã, các đơn vị liên quan thực hiện
các công việc sau:

+ Lập Tổ công tác gồm nhiều thành phần có liên quan để thực hiện việc kê
khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Chuẩn bị đủ các hồ sơ tài liệu về thừa đất có liên quan đến việc kê khai, in
trước các loại đơn để cấp cho chủ sử dụng đất đến kê khai đăng ký; chuẩn bị nhân
lực, máy in, máy vi tính có cài đặt sẵn các phần mềm chuvên ngành phục vụ cho
việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Phối hợp với ƯBND cấp xã, lập lịch đăng ký theo đơn vị ấp, hoặc tổ, chuẩn
bị địa điểm để đăng ký.
+ Phối hợp với công chức địa chính cấp xã, các tổ dân cư thông báo cho người
quản lý, chủ sử dụng đất khi đi kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất mang theo các loại giấy tờ càn thiết như: các giấy tờ có liên quaii như: giấy chứng
minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,.. .các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc đất (Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo các Điều 100
của Luật Đất đai nầLm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều
2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), bản photocopy Giấy chứng nhận đã được
cấp,...
+ Kiểm tra, xem xét túứi đầy đủ, họrp pháp các giấy tờ của chủ sử dụng đất,
kiểm tra xác minh sự thay đổi diện tích pháp lý và diện tích đo đạc thực tế cùng với
các đơn vị có liên quan.

+ Phổi họp vói ấp, ƯBND cấp xã lập danh sách các Giấy chứng nhận đang
thế chấp tại Ngân hàng nào theo từng khu vực nhưng chưa photocopy được. Tiếp
nhận các giấy tờ của chủ sử dụng đất, hướng dẫn chủ sử dụng đất nhận biết vị trí
thửa đất trên bản đồ, nhận diện tích, mục đích sử dụng, giáp ranh với các chủ kế
cận... .Lập Sổ và Phiếu tiếp nhận và trả két quả đăng ký.
+ Sau khi kê khai xong, tiến hành phân loại đơn đăng ký, lập danh sách các
thửa đất đã kê khai, đăng ký đất đai, chưa kê khai, đăng ký đất đai theo từng ấp, các
thửa đất đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại kèm ứieo nguyên nhân đăng ký cấp đổi,
cấp lại các ửiửa đất không được cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận.
- Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ do Tổ công tác chuyển đến theo từng đợt. Kiểm
tra (tính đầy đủ, rõ ràng, thống nhất của nội dung kê khai và việc xác nhận của cấp
xã); xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoặc ghi ý kiến không đủ điều kiện
câp Giấy chứng nhận vào đơn; trong đó phải nêu cụ thể các căn cứ cơ sở pháp lý dẫn

đến việc xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
- Chuyển thông tin hồ sơ đăng ký của các thửa đất phải thực hiện nghĩa vụ tài
chừih đê chuyên cho cơ quan thuê. Nhận Thông báo xác định nghĩa vụ tài chính từ

cơ quan ứiuê đê chuyên cho chủ sử dụng đât thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy
định.

- Gửi hồ sơ đủ điều kiện và Giấy chứng nhận đã in của các trường họp cấp
Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình cá nhân đến Phòng Tài nguyên và Môi
trường trình UBND ứiành phố Phú Quốc ký Giấy chứng nhận.
- Nhận lại Giấy chứng nhận đã trình ký, sao lưu và thực hiện cập nhật vào hệ
thống hồ sơ địa chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển cho
ƯBND cấp xã trao Giấy chứng nhận cho chủ sử dụng đất.
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc cử 02 viên chức
phôi họp với ƯBND các xã, phường, đơn vị thi công tô chức đăng ký câp Giây chứng

nhận ừên địa bàn, bố trí đầy đủ ĩĩiáy móc, trang thiết bị phục vụ tốt công tác kê khai,
đăng ký.

3. Đơn vị thi công đo đạc bản đồ: Chi nhánh Miền nam Công ty TNHH
MTV Tài nguyên và Môi trường - Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 301.
- Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan đến bản đồ địa chính (bản mô tả,
bản xác nhận kết quả đo đạc,...), đặc biệt là hồ sơ pháp lý liên quan đến đất của Vườn
Quốc gia Phú Quốc (xác định ranh đất hiện trạng so với bản đồ địa chính, Giấy
chứng nhận đã cấp, ranh giới theo quy hoạch 633,...).
- Kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, họp pháp các giấy tờ của chủ sử dụng đất,
kiểm tra xác minh sự thay đổi diện tích pháp lý và diện tích đo đạc thực tế. Hoàn
chỉnh, bổ sung những hồ sơ còn thiếu hoặc sai sót từ ƯBND cấp xã, các cơ quan đơn
vị đã thẩm định có sai sót liên quan đến bản đồ địa chính.
- Thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính song song với việc kê khai,

đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc
chuẩn bị các nội dung sau:
+ Chuẩn bị đủ các hồ sơ tài liệu về thửa đất có liên quan đến việc kê khai, in
trước các loại đơn để cấp cho chủ sử dụng đất đến kê khai đăng ký; chuẩn bị nhân
lực, máy in, máy vi tính có cài đặt sẵn các phẩn mềm chuyên ngành phục vụ cho
việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Lập lịch đăng ký ứieo đơn vị ấp, hoặc tổ, chuẩn bị địa điểm để đăng ký.
+ Phối hơp với công chức địa chính cấp xã, các tổ dân cư thông báo cho người
quản lý, chủ sử dụng đât khi đi kê khai đăng ký câp Giây chứng nhận quyên sử dụng

đất mang theo các loại giấy tờ cần thiết có liên quan như: giấy chứng minh nhân dân,
giây chứng minh quân đội, sô hộ khâu, giây khai sinh,...các giây tờ chứng minh

nguồn gốc đất (Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo Điều 100 của Luật Đất đai
năm 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 2 của Nghị định số

01/2017/NĐ-CP), bản photocopy Giấy chứng nhận đã được cấp,...
+ Phối hợp với ấp, UBND cấp xã lập danh sách các Giấy chứng nhận đang
thế chấp tại Ngân hàng nào theo từng khu vực nhưng chưa photocopy được. Tiêp
Iihận các giấy tờ của chủ sử dụng đất, hướng dẫn chủ sử dụng đất nhận biết vị trí
thửa đất trên bản đồ, nhận diện tích, mục đích sử dụng, giáp ranh với các chủ kê

cận... .Lập Sổ và Phiếu tiếp riliận và trả kết quả đăng ký.
+ Phân loại đơn đăng ký, lập danh sách các thửa đất đã kê khai, đăng ký đất
đai, chưa kê khai, đăng ký đất đai theo từng ấp, các thửa đất đăng ký cấp mới, cấp
đổi, cấp lại kèm theo nguyên nhân đăng ký cấp đổi, cấp lại các thửa đất không được
cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận.
- Cử 02 nhân viên phối hợp xuyên suốt với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai thành phố Phú Quốc tổ chức kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
4. ủy ban nhân dân các xã, phường
- Tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến từng tổ, ấp dưới nhiều hình
thức để người dân biết được quyền lợi của mình và thực hiện kê khai, đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân đang
sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã
được cấp Giấy chứng nhận nay có thay đổi nhưng chưa đăng ký biến động, thực hiện
kê khai, làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.
- Cử công chức địa chính xã, phường phối hợp Tổ công tác hướng dẫn chủ sử
dụng đất thực hiện kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập thủ tục
cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
- Thành lập Tổ đăng ký để giúp việc cho Chủ tịch ƯBND cấp xã ứiực hiện công
tác xác định nguồn gốc đất; xác định hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; chưa
đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cần bổ sung thêm hoặc không được cấp Giấy chứng
nhận; xác định nguyên nhân cấp đổi, cấp lại...

- Chuẩn bị bố trí nơi làm việc để Tổ công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- ƯBND cấp xã kiểm tra xác nhận đơn đã đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục tổ chức cho tất cả chủ sử dụng đất
kê khai, đăng ký đất đai đất chưa đăng ký.
- Phối họrp với Tổ công tác thống kê các trường họp khiếu nại đo đạc sai về
hình thê, loại đât, diện tích thửa đât và thông báo cho đơn vị lập bản đô chửih sửa.

- Niêm yết công khai hồ sơ, lập biên bản kết thúc công khai hồ sơ.
- Giao hồ sơ kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xét
duyệt, kiểm tra cho đơn vị thi công để giao toàn bộ hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai ứiàĩih phố Phú Quốc;
- Phối họp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xử lý đối với các
trường họp không đăng ký đất đai theo quy định.
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5. Chi Cục Thuê thành phô Phú Quôc

- Tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính do Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai thành phố Phú Quốc chuyển đến. Đẩy nhanh việc xác định nghĩa vụ tài
chính để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc

- Tham mưu ƯBND thành phố Phú Quốc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công
tác kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thành phàn Ban chỉ
đạo gồm: Lãnh đạo ƯBND thành phố Phú Quốc và Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài
nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
thành phố Phú Quốc, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Phú Quốc, Chi cục Thuế
thành phố Phú Quốc, UBND các xã, phường.

- Phối hợp ƯBND các xã, phường tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối
với các trường hợp chủ sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
- Lập tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất của các trường hợp cấp
Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân do Chi nhánh văn phòng đăng ký
đất đai ứiành phố Phú Quốc chuyển đến và trình UBND thành phố Phú Quốc ký
Giây chứng nhận;

- Chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã trình ký cho Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc cập nhật hồ sơ địa chính và trao cho chủ sử
dụng đât theo quy định.

7. Vưừn Quốc gia Phú Quốc
Cung cấp các hồ sơ pháp lý, tài liệu có liên quan để xác định ranh đất hiện
trạng so với bản đồ địa chính, Giấy chứng nhận đã cấp, ranh giới theo quy hoạch
Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết đỉnh số 868/(^-TTg ngày
17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ,... Phối hợp với đơn vị thi công, Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc xác định ranh giới cụ thể đối vói các
thửa đất giáp đất rừng phòng do hộ do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý, sử dụng
theo quy định.

8. Chi cục Kiểm Lâm Phứ Quốc
Cung cấp các hồ sơ về vi phạm pháp luật liên quan đến đất rừng của các tổ
chức, cá nhân (Các quyêt định, biên bản xử lý vi phạm hành chính...).

VI. CÁC ĐOfN VỊ PHỐI HỢP, TUYÊN TRUYỀN
Huyện ủy, ƯBND thành phố Phú Quốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên
quan hỗ trợ trong công tác phối họp, công tác tuyên truyền cho người sử dụng đất
hiểu các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong việc kê khai, đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phú Quốc.
1. Đài Truyền thanh thành phố Phú Quốc
Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, Chi nhánh
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Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc, ƯBND các xã, phường tuyên
truyền, phổ biến Kế hoạch trên đài phát thanh đến người dân biết để thực hiện việc
kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố
Phú Quốc.

2. Văn phòng HĐND - ƯBND thành phố Phú Quốc
- Thông báo Kế hoạch này và thông tin về việc kê khai đăng ký giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử của ƯBND thành phố Phú Quốc
để người dân biết và thực hiện.
3. Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành,
đoàn thể của thành phố phú Quốc.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức (thông
qua báo chí, phát thanh, tuyên truyền qua các buổi tiếp xúc cử trí, sinh hoạt ngày
chúih trị...) để đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và
nghĩa vụ củà người sử dụng đất, nhận thức được tầm quan -trọng của việc đăng ký
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mình đang sử dụng, hiểu
biết và chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về đất đai.
- Đồng thời ứiực hiện tốt chức năng giám sát, phối họp với các cơ quan chức
năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa
bàn ứiành phố Phú Quốc, tạo điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
4. Ban tuyên giáo Thành ủy Phú Quốc
Định hướng công tác tuyên truyền; tăng chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và hệ
thống đài truyền thanh của thành phố đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc biết để thực hiện.
VII. THỜI GIAN THựC HIỆN THÍ ĐIỂM XÃ HÀM NINH
1. Thành phần trực tiếp tham gia
Các đorn vị cử cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp với Tổ công tác đắng ký,
kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

- Đơn vị thi công (Chi nhánh Miện nam Công ty TNHH MTV Tài nguyên và
Môi trường - Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 301): Cử 02 nhân viên;
- Vườn Quốc gia Phú Quốc: Cử 01 cán bộ;
- Chi cục Kiểm Lâm Phú Quốc: Cử 01 cán bộ;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố: Cử 02 viên chức;
- ƯBND các xã, phường bố trí Công chức Địa chính tham gia.
2. Thòi gian thực hiện

Bước đầu, tổ chức thực hiện kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
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dụng đất thí điểm xã Hàm Ninh để rút kinh ngiệm triển khai đồhg loạt cho các xã,
phường còn lại.

Dự kiến triển khai kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ đầu tháng 03/2021 đến hết tháng 5/2021 (3 tháng) cơ bản hoàn thành xã Hàm
Ninh. Tổ chức sơ kết vào giữa tháng 6/2021 để đánh giá rút kinh ngiệm.
Tiếp tục triển khai việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất các xã, phường còn lại từ đầu tháng 7/2021 đến hết tháng 4/2022 (10 tháng) cơ
bản hoàn thành. Tổ chức tổng kết vào cuối tháng 4/2022.
vm. Tỏ CHÚC THựC HIỆN
Căn cứ kế hoạch này các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực
hiện tốt, đạt hiệu quả nội dung Kế hoạch đề ra.
Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Ban chỉ đạo và Tổ công tác xin ý kiến hoặc
tổ chức họp giao ban giải quyết những khó khăn vưcmg mắc trong quá trình thực
hiện.

Trong quá trình thực hiện các cơ quan đơn vị có liên quan phát sinh các khó

khăn, vướng mắc phản ánh về Ván phòng đăng ký đất đai tỉnh (qua Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc) để xem xét, phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

- GĐ, các PGĐ Sở (để báo cáo);
- TT. Thành ủy PQ (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND thành phố PQ (để báo cáo);

- Phòng TN&MT; Chi cục Thuế thành phố PQ (phối hợp);
- UB MTTQ VN và các ngành đoàn thể thành phố PQ;
- Ban Tuyên giáo TP; Đài Tniyền thanh TP;

GIÁM ĐOC

01 ÂM 9ÕC
hÓ 0|ÂM 0OC

- UBND: Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cừa Dưong, Dương Tơ,
Phường An Thới, Phường Dưofng Đông;

- Vãn phòng sở (để tổng hợp);
- GĐ, các PGĐ VPĐK;

- Các phòng, CN VPĐKĐĐ TP PQ;
- Lưu: VT, nnphuon^.

n Quôc Trạag
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Sở TÀI ^ƠYÊBI^ Môi trường cộng hòa xả hội chủ nghĩa việt nam
VĂN ỸpộĩiG

ĐẤT ĐAI

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

^ ''G KỶ
.

..

PHỤ LỤC 01

Quyền lợi và nghĩa vụ của ngưòí sử dụng đất và các nội dung lưu ý khi thực
hiện công tác kê khai, đăng ký theo kê hoạch

(Kèm theo Ke hoạch sổ: ùị /KH-VPĐKngày ox thángCjLnăm 2021
của Văn phòng Đăng ký đất đai)
Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được quy định
theo Luật đất đai năm 2013 như sau:

1. Quyền chung của người sử dụng đất (Điều 166,167).
- Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất.

- Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
- Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo

đất nông nghiệp.
- Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ ừong việc cải tạo, bồi bổ đất nông
nghiệp.

- Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hơp pháp
về đất đai của mình.

- Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất
hơp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.
- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,
cho thuê, cho ứiuê lại, thừa kế, tặng cho, ứiế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.
2. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất (Điều 170),
- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử
dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng
trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích
hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
- Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
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- Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng
đất mà Idiông được cơ quan nhà nước có thẩm auyền gia hạn sử dụng.
IL Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải tham gia kê khai, đăng ký cấp
Giấy chứng nhận đồng loạt theo Ke hoạch.
1. Việc đăng ký đất đai, theo Điều 95 Luật đất đai 2013:
Đãng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất
đế quản lý; đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký tài sản gắn
liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.
Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu
và đăng ký biến động được thực hiện tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai.
Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
- Thứ đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;
- Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
Người sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định thì được cấp Giấy chứng
nhận; Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì
người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết
định xử lý.

Quy định thời hạn bắt buộc phải đăng ký biến động:
- Thời hạn 30 ngày (kể từ ngày biến động) trường hợp: cho thuê; thế chấp;
chuyển quyền; đổi tên; chia tách quyền; xác lập; thay đổi hoặc chấp dứt quyền sử
dụng hạn chế thừa đất liền kề;
- Thừa kế thì tính từ ngày phân chia xong di sản thừa kế.
Hiệu lực của việc đăng ký: Kể từ thời điểm đáng ký vào sổ địa chính.
2. Quy định về giấy chứng nhận
2.1. Giấy chứng nhận (khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013) là chứng thư pháp
lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
họp pháp của người sử dụng đất và tài sản đó (Trước đây là giấy do cơ quan Nhà
nước cấp để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất).
2.2. Cấp Giấy chứng nhận: Việc cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định
của chính phủ nếu có đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất đã
được cấp Giấy chứng nhận có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đôi theo quy định.
- Được cấp Giấy chứng nhận, được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.
- Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
- Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo

đất nông nghiệp.
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- Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông
nghiệp.

- Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp
về đất đai của mình.

- Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất
họp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.
2.3. Các trường họp được cấp Giấy chứng nhận (Điều 99 Luật đất đai 2013).
- Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều
100, 101 và 102 của Luật này;

- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu
lực thi hành;

- Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử
dụng đất khi xử lý họp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
- Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất
đai; tìieo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ
quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
- Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, khu kinh tế;
- Ngưòi mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
- Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các
thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, họp nhất quyền
sử dụng đất hiện có;
- Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
2.4. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Điều 19 Nghị định sỗ 43).
- Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các
trường họp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của
xã, phường, thị trấn.
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- Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại
đât của nhà đẩu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp
nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

- Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc
quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tổ chức, ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao
thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đưÒTig dây truyền tải điện, truyền
dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm
mục đích kinh doanh.

3. Trách nhiệm của ƯBND cấp xã trong việc thẩm định hồ sơ cấp Giấy
chứng nhận

- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường
hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18
Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; xác
nhân nguồn gốc vả thời điểm sử dụng đất, tinh trang tranh chấp sử dung đắt, sư phù
hơp vái quy hoach.

- Niêm vết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ. xác nhân hiên trang, tinh trạng
tranh chấp, nguồn gốc vả thời áiểm sử dung đất tại trụ sở ƯBND cấp xã và khu dân
cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội
dung công khai

4. Trách nhỉệm UBND cấp xã trong việc xác định thòi điểm sử dụng đất
4.1. Đất đã được sử dung liên tuc cho môt muc đích chính nhất định kể từ tìiời điểm
bát đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp giấy chứng nhận hoặc thu hồi
đất

4.2. Thời gian và mục đích theo:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất,
biên bản hoặc quyết địnli xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn
liền với đất;

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực ứii hành, quyết định
thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
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d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác
nhận của đại diện ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có
liên quan đến việc sử dụng đất;
e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu tìiường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở;
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản
nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;
g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước
giao quản lý, sử dụng đất;
h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;
i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã tại thời
điểm kê khai đăng ký.
- Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ trên có sự không
thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi
ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.
- Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ: UBND cấp xã phải lấy ý kiến

kliu dân cư gồm những người đã tìmg cư trú cùng thời điểm bát đầu sử dụng đất của người
có yêu cầu xác nhận trong kliu dân cư nơi có đất (Khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định
số 43/2014/NĐ-CP).
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ĐĂNG KỶ ĐẤT ĐAI
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Ke hoạch số: ứi /KH-VPĐK ngày QlthángQl/iăm 2021
của Vãn phòng Đăng kỷ đất đai)

A. TRÌNH Tự THựC HIỆN VIỆC KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI,

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QưỲÈN sử DỤNG ĐẤT LẦN ĐÀU
I. Thành phần hồ sơ bao gồm

1. Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất (Mầu số 04a/ĐK).
2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm
2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 2 của Nghị định số
01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với
trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất (bản sao);
3. Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

4. Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu người sử dụng đất uỷ quyền
cho người khác nộp hồ sơ);
5. Tờ khai lệ phí trước bạ đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ (mẫu số
01/LPTB);

6. Tờ khai nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất
(mẫu số 01/TSDĐ);

7. Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế mẫu số 01/MGTH đối với trường hợp
được miễn, giảm (nếu có);

8. Đơn xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (đối với trường hợp đề
nghị công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp);
9. Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải
có họp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc
xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích
thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng
hạn chế.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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II. Trình tự các bước thực hiện

Đơn vị

Nội dung các bước thực hiện

STT

thưc hỉên
•

I

Thu thập thông tỉn, hướng dẫn nhận thửa đất, kê khai
đăng ký cấp giấy
Hướng dẫn người sử dụng đất nhận thửa đất trên bản đồ;
đối chiếu với hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận (nếu có)
Phát mẫu đơn và các loại tờ khai, hưóng dẫn người sử dụng

đất những loại giấy tờ cần nộp, viết giấy tiếp nhận hồ sơ;
Bước
01

•

Kiểm tra nội dung hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất,

nếu phải bổ sung hồ sơ thì gửi ứiông báo ghi cụ thể những
nội dung cần bổ sung để người sử dụng đất hoàn thiện hồ
sơ;

-

Đơn vị thi
công, CN
VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc

Vào sô tiêp nhận hô sơ khi người sử dụng đât đã hoàn thiện
II

hồ sơ theo yêu càu (theo mẫu số 01/TNHS);
Hoàn thiện hồ sơ chuyển hồ sơ cho ƯBND xã, phường
CN

Kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lập danh sách
chuyển UBND cấp xã.

VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc

Xác nhận hiện trạng sử dụng đât so với nội dung kê khai

Bước
02

đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100
của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định
43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 2 của Nghị định số
01/2017/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử
dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất.
Lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng
đất theo mẫu số 05/ĐK ban hành kèm ứieo Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên

UBND

và Môi trường (nếu người sử dụng đất không có một trong
các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất);
Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
đã được xét duyệt để ghi ý kiến xác nhận về sự phù hợp với

cấp xã

quy hoạch;

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 ƯBND xã, phường và khu dân cư nơi có
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đât trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến
phản ánh về nội dung công khai
Xác nhận vào Đơn đê nghị câp giây chứng nhận; tông hơp

hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện được cấp Giấy
chứng nhận;

Lập danh sách công khai các trường họp đủ điêu kiện và

không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số
06/ĐK ban hành kèm tìieo Thông tư số 04/2014/TT-

ƯBND

BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi

cấp xã

trường (lập riêng đối với tất cả các tìiửa đất cấp lần đầu; đối
với thừa cấp đổi, cấp lại không phải thực hiện công khai);
Gửi hô sơ đên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai thành

phố Phú Quốc gồm: Toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp lần đầu đã
lập tại ƯBND cấp xã có kèm theo danh sách các trường hợp
đủ điều kiện và danli sách không đủ điều kiện được cấp Giấy
chứng nhận.
Công việc thực hiện tại Chi nhánh văn phòng đăng ký
III

đất đai thành phố Phú Quốc và Phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố Phú Quốc
Tiêp nhận và viêt phiêu tiêp nhận hô sơ do Đơn vị thi công

và ƯBND xã, phường chuyển đến;
Kiêm tra toàn bộ hô sơ, đôi chiêu vê nguôn gôc, ứiời điêm

sử dụng đất với quy định của Luật Đất đai để xác định đủ
điều kiện, không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; có thể tiến hành xác minh thực địa trong
trưcmg hợp cần thiết.
Ghi ý kiên thâm định đủ hay không đủ điêu kiện được câp
Bước
03

CN
VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc

Giấy chứng nhận vào đơn về: Diện tích, loại đất được cấp
giấy, trong đó đất ở được công nhận (nếu có), căn cứ pháp
lý áp dụng. Xác định nghĩa vụ tài chính và làm thủ tục luân

chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất
gửi cơ quan thuế;
Cập nhật thông tin thửa đât, tài sản găn liên với đât, đăng

ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

Đom vị thi
công

Kiêm tra hô sơ lập Tờ trình và trình đông thời cả Giây chứng

Phòng

nhận đã viết để ƯBND thành phố ký Giấy chứng nhận cho
người sử dụng đất sau khi người sử dụng đất hoàn ứiành

TN&MT

nghĩa vụ tài chính (trường hợp trong một Tờ trình có từ 02

thành phố
Phú Quốc
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Giấy chứng nhận trở lên phải có bảng kê danh sách kèm
theo).
Bước
04

ƯBND thành phô Phú Quôc xem xét ký Giây chứng nhận

ƯBND

và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành
phố Phú Quốc

thành phố
Phú Quốc
CN

05

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc
gửi Giấy chứng nhận đã ký đến ƯBND xã, phường

IV

Công việc thực hiện tại ƯBND câp xã

Bước

Bước
06

Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc
Công chức
địa chính

B. TRÌNH Tự THựC HIỆN CẤP ĐÕI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYÈN
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP ĐỔI GIẤY GHÚNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG
ĐẤT DO TĂNG DIỆN TÍCH
I. Thành phần hồ sơ bao gồm

1. Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mầu số lO^KÌ.
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
3. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thav
cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường họp cấp đổi Giấy chứng nhận
sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ
chức tín dụng.

* Đối với ứiửa đất tăng diện tích bổ sung thêm:
4. Sử dụng Đơn đăng ký biến độngđất đai, tài sản khác gắn liền với đất theo
Mau số 09/^K.

5. Đơn xác nhân nguồn gốc và Biên bản xác minh ứiưc đia nêu rõ ranh gỉởi

thửa đất đang sử dung không thay áồỉ so với ranh giới thửa đất tai thời áỉểm có Giấy
chứng nhân, không cỏ tranh chắp với những người sử dung đất liền kề.

6. Tờ khai lệ phí trước bạ đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ (Mầu
số 01/LPTBV

7. Tờ khai nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất
(Mly_số01/TSDĐ).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11. Trình tự các bước thực hiện
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Nội dung các bước thực hiện

STT

Đơn vị
thưc hiên
•

I

Bước
01

•

Thu thập thông tin, hướng dẫn nhận thửa đất, kê khai cấp
đỗi giấy chứng nhận.
Hướng dẫn người sử dụng đất nhận thửa đất trên bản đồ; đối
chiếu với hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận (nếu có)
Phát mẫu đơn và các loại tờ khai, hưóng dẫn người sử dụng Đơn vị ứii
đất những loại giấy tờ cần nộp, viết giấy tiếp nhận hồ sơ;
công, CN
Kiếm tra nội dung hồ sơ đăng ký cấp đổi của người sử dụng VPĐKĐĐ
đất, nếu phải bổ sung hồ sơ thì gửi thông báo ghi cụ thể những thành phố
nội dung cần bổ sung để người sử dụng đất hoàn thiện;
Phú Quốc
Vào sô tiêp nhận hô sơ khi người sử dụng đât đã hoàn thiện

II

Bước
02

hồ sơ ứieo yêu cầu (theo Mầu số 01/TNHS);
Hoàn thiện hồ sơ chuyển hồ sơ cho ƯBND xã
Kiểm tra hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận, lập danh sách chuyển
ƯBND cấp xã.

CN
VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc
ƯBND xã kiêm tra hô sơ, xác nhận nguôn gôc và lập Biên bản

xác minh thực địa nêu rõ ranh giới thửa đất đang sử dụng
không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy
chứng nhận, không có tranh chấp với những người sử dụng

ƯBND

cấp xã

đất liền kề.
III

Bước
03

Công việc thực hiện tại Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố
Phú Quốc và Phòng đăng ký cấp Giấy chứng nhận, Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ do Đơn vị thi công và
ƯBND xã, phường chuyển đến;
Kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (kiếm tra Biên
bản xác minh thực địa của ƯBND cấp xã lập đối với thửa đất
CN
tăng diện tích; các thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận cũ).
VPĐKĐĐ
Ghi ý kiến ứiẩm định đủ hay không đủ điều kiện được cấp đổi thành phố
về căn cứ pháp lý áp dụng. Xác định nghĩa vụ tài chừủi và làm
Phú Quốc
thủ tục luân chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất gửi cơ quan thuế (đối với thửa đất tăng diện tích)
Viết tờ trình cấp đổi chuyển Phòng đăng ký cấp Giấy chứng
nhận ứiuộc Văn phòng đăng ký đất đaỉ tỉnh (trưòrng họp ừong
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một Tờ trình có từ 02 Giây chứng nhận trở lên phải có bảng
kê danh .sách kèm theo).
Bước
04

Kiểm tra hồ sơ, viết Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Văn
phòng đăng ký đất đai tỉnh ký Giấy chứng nhận

Phòng
đăng ký và

cấp Giấy
chứng nhận
CN

05

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc VPĐKĐĐ
thành phố
gửi Giấy chứng nhận đã ký đến ƯBND cấp xã
Phú Quốc

IV

Công việc thực hiện tại ƯBND xã, phường

Bước

Bước
06

Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

• •

.

Công chức
địa chính

c. TRÌNH Tự THựC HIỆN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT
I. Thành phân hô sơ bao gôm:

1. Đcm đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mầu số 1 O^K
2. Giấy xác nhận của ƯBND cấp xã về việc đã niêm yết ứiông báo mất giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất;

3. Giấy xác nhận của ƯBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường
họp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.
4. Sơ đồ trích đo hoặc trích lục thửa đất (nếu có).

* Đối với thửa đất tăng diện tích bổ sung thêm:
5. Sử dụng Đơn đăng ký biên độngđât đai, tài sản khác găn liên với đât theo
Mầu số 09^K.

6. Đơn xác nhân nguồn gốc và Biên bản xác minh thưc đia nêu rõ ranh giởi
thửa đất đang sử dung không thay đổi so vái ranh giói ứĩửa đất tai thời điểm có Giấy

chứng nhân, không có tranh chấp vởỉ những người sử dung đất liền kề.

7. Tờ khai lệ phí trước bạ đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ (mẫu số
01/LPTBÌ.

8. Tờ khai nộp tiền sử dụng đất đối với tmờng hợp phải nộp tiền sử dụng đất
(mẫu số 01/TSDĐÌ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

"•11:

'

■m.
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Nội dung các bước thực hiện

STT

I

Bước
01

Đơn vị
thực hỉện

Thu thập thông tin, hướng dẫn nhận thửa đất, kê khaỉ cấp
lại gỉấy chứng nhận.
Hướng dẫn người sử dụng đất nhận thửa đất trên bản đồ; đối
chiếu với hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận (nếu có)
Phát mẫu đơn và các loại tờ khai, hướng dẫn người sử dụng
Đơn vị thi
đất những loại giấy tờ cần nộp, viết giấy tiếp nhận hồ sơ;
công, CN
Kiếm tra nội dung hồ sơ đăng ký cấp lại của người sử dụng
VPĐKĐĐ
đất, nếu phải bổ sung hồ sơ ứù gửi thông báo ghi cụ thể những
thành phố
nội dung cần bổ sung để người sử dụng đất hoàn thiện;
Phú Quốc
Vào sô tiêp nhận hô sơ khi người sử dụng đât đã hoàn thiện

II

Bước
02

hồ sơ theo yêu cầu (theo mẫu số 01/TNHS);
Hoàn thiện hổ sơ chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã
Kiểm tra hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận, lập danh sách chuyển
ƯBND cấp xã.

CN
VPĐKĐĐ

thành phố
Phú Quốc
ƯBND xã kiêm tra hô sơ, xác nhận nguôn gôc và lập Biên bản

xác minh thực địa nêu rõ ranh giới ứiửa đất đang sử dụng
không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy
chứng nhận, không có tranh chấp với những người sử dụng

ƯBND

cấp xã

đất liền kề.
Công việc thực hiện tại CN VPĐKĐĐ thành phô và Phòng
m

đăng ký cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai
tỉnh

Bước
03

Tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ do Đơn vị thi công và
ƯBND xã, phường chuyển đến;
Kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (kiếm tra Biên
bản xác minh thực địa của ƯBND cấp xã lập đối với ứiửa đất
CN
tăng diện tích; các thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận cũ).
Ghi ý kiến ứiẩm định đủ hay không đủ điều kiện được cấp cấp VPĐKĐĐ
lại về căn cứ pháp lý áp dụng. Xác định nghĩa vụ tài chính và thành phố
làm thủ tục luân chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính của người Phú Quốc
sử dụng đất gửi cơ quan thuế (đối với thửa đất tăng diện tích)
Soạn thảo tờ trình và quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp,
Viết tờ trình cấp lại giấy chứng nhận chuyển phòng đăng ký
cấp giấy thuộc Văn phòng đăng ký đất đai (trường hợp trong
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một Tờ trình có từ 02 Giây chứng nhận trở lên phải có bảng
kê danh sách kèm theo).

Bước
04

Kiểm tra hồ sơ, Tờ trình và Quyết định hủy Giấy chứng nhận
đã cấp, viết Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Văn phòng đăng
ký đất đai tỉnh ký Giấy chứng nhận

Phòng
đăng ký và

cấp Giấy
chứng
nhận

Ký tờ trình hủy Giây chứng nhận quyên sử dụng đât
Bước
05

Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy
chứng nhận

VPĐKĐĐ

tỉnh

Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
CN
Bước
06

IV
Bước
07

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố gửi Giấy VPĐKĐĐ
chứng nhận đã ký đến ƯBND xã, phường
thành phố
Phú Quốc
Công việc thực hiện tại ủy ban nhân dân xã, phường

Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Công chức
địa chính

