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V/v lập hồ sơ giao đất, thuê đất và cấp  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

cho các thửa đất công 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

            

Thực hiện Công văn số 1379/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/8/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các thửa đất công.  

Ngày 29/7/2020, UBND huyện Cao Lộc ban hành Kế hoạch số 249/KH-

UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất công và xử lý 

các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm trên 

địa bàn huyện Cao Lộc.  

Để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa 

đất công do các cơ quan nhà nước đang quản lý sử dụng, nhất là trên địa bàn các xã 

đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. UBND huyện đề nghị UBND 

các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức sử dụng đất công 

trên địa bàn khẩn trương rà soát và tiến hành kê khai, lập hồ sơ, danh sách gửi về 

Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất như sau: 

1. Các đơn vị, tổ chức sử dụng đất công cần chủ động rà soát lại hồ sơ, tài 

liệu về đất đai của cơ quan, đơn vị mình, phối hợp với UBND xã, thị trấn nơi có 

đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để kiểm tra, đối chiếu với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt. Trường hợp không phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì đề nghị đơn vị, tổ chức thực hiện 

đăng ký với UBND xã, thị trấn để cập nhật bổ sung trong kỳ quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc. 

Trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì lập hồ sơ xin giao 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 

656/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

* Lưu ý bổ sung thêm giấy tờ đối với những trường hợp sau:  

- Đối với các hồ sơ đất được các hộ gia đình, cá nhân hiến tặng đất cho các 

đơn vị tổ chức công như trường học và các công trình khác để quản lý, sử dụng thì 

phải có văn bản, giấy tờ về hiến tặng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá 

nhân, đồng thời nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã hiến 

tặng cho tổ chức được hiến tặng để nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục đăng ký biến 

động đất đai. Trên cơ sở văn bản hiến tặng đất của các hộ gia đình, cá nhân đã 

được UBND cấp xã xác nhận, UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất 

để thực hiện dự án hoặc công trình... Trường hợp hiến tặng một phần diện tích thửa 

đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý biến động trên Giấy chứng 
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nhận để trả lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, trường hợp hiến tặng hết 

toàn bộ diện tích trên Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Đối với những trường hợp nhà nước thu hồi đất và thực hiện bồi thường 

giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình, dự án thì phải có quyết định thu hồi 

đất để thực hiện công trình, dự án và Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng của Trung tâm phát triển quỹ đất.  

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo công chức địa chính 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh trong quá trình lập hồ sơ xin 

giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị, tổ chức 

sử dụng đất công trên địa bàn cần thực hiện rà soát, đối chiếu với hồ sơ địa chính 

ngay tại UBND cấp xã nơi có đất.  

Trường hợp xác định khu đất đã được đo đạc địa chính, hiện trạng sử dụng 

đúng với ranh giới thửa đất trên bản đồ địa chính cấp xã, đơn vị sử dụng đất liên hệ 

với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện trích lục thửa đất. 

Đối với các trường hợp chưa được đo đạc địa chính hoặc đã được đo đạc địa chính 

tuy nhiên hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị đã biến động so với ranh giới bản 

đồ địa chính thì tổng hợp danh sách các thửa đất cần trích đo và gửi về Văn phòng 

Đăng ký đất đai để thực hiện trích đo địa chính thửa đất. 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ theo hướng dẫn tại Công văn 

656/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi 

đến Văn phòng Đăng ký đất đai (Địa chỉ: số 05, đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn) để thực hiện kiểm tra, rà soát, phân loại hồ sơ và tiếp 

tục hướng dẫn các tổ chức hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. 

Trong quá trình lập hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị chủ 

động liên hệ với Văn Phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

điện thoại 02053.718.914 hoặc đồng chí Vy Khánh Luân, điện thoại 0912.194.866 

để được hướng dẫn thực hiện. 

(Gửi kèm Công văn số 656/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/4/2020 và Công văn 

số 1379/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/8/2020 kèm theo) 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các 

đơn vị, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TN&MT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Các phòng: GD&ĐT, TN&MT; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Hoàng Mạnh Cường 
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