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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 47/2018/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2018 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Giáo dục
ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016
ñến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30
tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và
phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñiọa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2018 - 2019;
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Công văn số 590/SGD&ðT-KHTC
ngày 17 tháng 8 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2018 - 2019 như sau:
1. Mức thu học phí
ðơn vị tính: 1.000 ñồng/học sinh/tháng
Cấp học
STT
Khu vực
I

Thành thị

1

Các phường thuộc thành phố Huế

2
II
1
2
III
1
2

Mầm non

Trung Trung học
học cơ sở có
cơ sở học nghề

Trung
học
phổ
thông

Bán
trú

Không
bán trú

166

110

86

105

90

79

66

80

72

59
39

50
32

65
45

57
42

19
11

16
9

30
15

21
14

Các phường thuộc thị xã Hương Thủy
106
và thị xã Hương Trà
Nông thôn
79
Các thị trấn ñồng bằng
51
Các xã ñồng bằng
Miền núi
26
Các thị trấn miền núi
13
Các xã miền núi

2. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có học viên
học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông ñược áp dụng mức thu học phí
tương ứng từng cấp học, từng khu vực của các trường phổ thông công lập trên ñịa bàn.
3. Danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực quy ñịnh tại phụ lục
kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Quy ñịnh về miễn, giảm học phí:
Các cơ sở giáo dục thực hiện chế ñộ miễn, giảm học phí và ñược cấp bù miễn giảm
học phí theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học
2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTCBLðTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.
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ðiều 3. Quy ñịnh về quản lý và sử dụng học phí

1. Tổ chức thu học phí: Học phí ñược thu ñịnh kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ
học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.
ðối với cơ sở giáo dục mầm non, dạy nghề phổ thông trung học cơ sở, trung tâm
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có học viên học chương trình trung học
cơ sở, trung học phổ thông học phí ñược thu theo số tháng thực học. ðối với cơ sở
giáo dục phổ thông, học phí ñược thu 9 tháng/năm học.
Giao Sở Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn công tác tổ
chức thu học phí ñối với cấp Trung học cơ sở có học nghề ñảm bảo phù hợp quy ñịnh.
2. Quản lý và sử dụng học phí: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu
học phí và nộp toàn bộ số học phí thu ñược vào Kho bạc Nhà nước, sử dụng hóa ñơn
thu học phí theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí
theo quy ñịnh của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập;
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy ñịnh
của pháp luật.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018,
thay thế Quyết ñịnh số 72/2017/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục
Danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực
(Kèm theo Quyết ñinh số 47/2018/Qð-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018
của UBND tỉnh)
STT
a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Khu vực thành thị
27 phường thuộc thành phố Huế
Phường Phú Thuận
Phường Phú Bình
Phường Tây Lộc
Phường Thuận Lộc
Phường Phú Hiệp
Phường Phú Hậu
Phường Thuận Hòa
Phường Thuận Thành
Phường Phú Hòa
Phường Phú Cát
Phường Kim Long
Phường Vĩ Dạ
Phường Phường ðúc
Phường Vĩnh Ninh
Phường Phú Hội
Phường Phú Nhuận
Phường Xuân Phú
phường Trường An
Phường Phước Vĩnh
Phường An Cựu
Phường An Hoà
Phường Hương Sơ
Phường An ðông
Phường An Tây
Phường Thủy Biều
Phường Hương Long
Phường Thủy Xuân

b)

12 phường thuộc TX Hương Thủy,
Hương Trà

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phường Phú Bài
Phường Thủy Dương
Phường Thủy Phương
Phường Thủy Châu
Phường Thuỷ Lương
Phường Tứ Hạ
Phường Hương Vân
Phường Hương Văn
Phường Hương Hồ

Khu vực nông thôn
06 thị trấn
Thị trấn Phong ðiền
Thị trấn Sịa
Thị trấn Thuận An
Thị trấn Phú Lộc
Thị trấn Lăng Cô
Thị trấn Phú ða

73 xã
Huyện Phong ðiền
Xã Phong Hòa
Xã Phong Thu
Xã Phong Hiền
Xã Phong Mỹ
Xã Phong An
Xã Phong Xuân
Xã Phong Sơn
Xã ðiền Môn
Xã ðiền Lộc

Khu vực miền núi
02 thị trấn
Thị Trấn Khe Tre
Thị trấn A Lưới

32 xã
Huyện Nam ðông
Xã Hương Phú
Xã Hương Sơn
Xã Hương Lộc
Xã Thượng Quảng
Xã Hương Hòa
Xã Hương Giang
Xã Thượng Lộ
Xã Thượng Nhật
Xã Hương Hữu

CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 05-9-2018
STT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Khu vực thành thị
Phường Hương Xuân
Phường Hương Chữ
Phường Hương An

Khu vực nông thôn
Xã Phong Bình
Xã ðiền Hòa
Xã Phong Hải
Xã Phong Chương
Xã ðiền Hương
Xã ðiền Hải
Huyện Quảng ðiền
Xã Quảng Vinh
Xã Quảng Thành
Xã Quảng Thọ
Xã Quảng Phú
Xã Quảng Phước
Xã Quảng An
Xã Quảng Thái
Xã Quảng Ngạn
Xã Quảng Lợi
Xã Quảng Công
Thị Xã Hương Trà
Xã Hương Bình
Xã Hương Toàn
Xã Hương Vinh
Xã Hương Thọ
Xã Bình ðiền
Xã Hải Dương
Xã Hương Phong
Xã Hồng Tiến
Xã Bình Thành
Thị xã Hương Thủy
Xã Thủy Vân
Xã Thủy Thanh
Xã Thủy Bằng
Xã Thủy Tân
Xã Thủy Phù
Huyện Phú Vang
Xã Phú Dương
Xã Phú Mậu
Xã Phú Thượng
Xã Phú Hồ
Xã Phú Lương
Xã Phú Thuận
Xã Phú An
Xã Phú Hải
Xã Phú Mỹ
Xã Vinh Thanh
Xã Vinh An
Xã Phú Xuân

07
Khu vực miền núi
Xã Thượng Long

Thị xã Hương Thủy
Xã Phú Sơn
Xã Dương Hòa
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STT Khu vực thành thị
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Khu vực nông thôn
Xã Phú Diên
Xã Phú Thanh
Xã Vinh Xuân
Xã Vinh Phú
Xã Vinh Thái
Xã Vinh Hà
Huyện Phú Lộc
Xã Lộc Bổn
Xã Lộc Sơn
Xã Lộc Thủy
Xã Lộc Tiến
Xã Lộc Hòa
Xã Xuân Lộc
Xã Vinh Hưng
Xã Lộc An
Xã Lộc ðiền
Xã Lộc Trì
Xã Vinh Mỹ
Xã Vinh Hải
Xã Vinh Giang
Xã Vinh Hiền
Xã Lộc Vĩnh
Xã Lộc Bình

Khu vực miền núi

Huyện A Lưới
Xã Hồng Vân
Xã Hồng Trung
Xã Hương Nguyên
Xã Hồng Bắc
Xã Hồng Hạ
Xã Hương phong
Xã Nhâm
Xã Hồng Thượng
Xã Hồng Thái
Xã A Roàng
Xã ðông Sơn
Xã A ðớt
Xã Hồng Thủy
Xã Hương Lâm
Xã Hồng Kim
Xã Bắc Sơn
Xã A Ngo
Xã Sơn Thủy
Xã Phú Vinh
Xã Hồng Quảng
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1889/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2194/Qð-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt ðề án phát triển giống cây trồng nông, lâm nghiệp,
giống vật nuôi và giống thủy sản ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 899/Qð-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2016/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và ñầu tư
hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích ñối với các công ty nông, lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 89/2005/Qð-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế
quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 62/2006/Qð-BNN ngày 16 tháng 8 năm 2006 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chiến lược
phát triển giống cây lâm nghiệp giai ñoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHðT ngày 01
tháng 3 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ
Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
chi cho ðề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản
ñến năm 2020;
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Căn cứ Quyết ñịnh số 1384/Qð-BNN-KH ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành chương trình hành ñộng
thực hiện ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững theo Quyết ñịnh số 899/Qð-TTg;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3748/Qð-BNN-KH ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê ðịnh hướng phát triển giống cây
trồng, vật nuôi ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2865/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống nghiên cứu,
chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống nông, lâm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế ñến
năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 795/Qð-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,
giai ñoạn 2016 - 2020;
Theo ñề nghị Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
896/TTr-SNNPTNT ngày 18 tháng 6 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025 với các nội dung như sau:
I. Tên ñề án: ðề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025.
II. Mục tiêu ðề án:
1. Mục tiêu chung:
Nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo hướng tăng nhanh năng suất,
chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất lâm nghiệp một cách bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể:
ðến cuối năm 2025, hoạt ñộng sản xuất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñạt ñược
các mục tiêu cụ thể sau:
- ðáp ứng nhu cầu sử dụng cây giống trồng rừng hàng năm trên ñịa bàn tỉnh là
25 triệu cây/năm (trong ñó Keo các loài chiếm 80% tương ñương 20 triệu cây giống/năm;
Thông, Phi lao, bản ñịa, lâm sản ngoài gỗ chiếm 20% tương ñương 05 triệu cây giống/năm).
- Giống lâm nghiệp ñược kiểm soát chất lượng trên 90%, sinh khối rừng trồng
tăng trưởng ñạt 20-25m3/ha/năm.
- Bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp bản ñịa, các loài cây ñặc hữu ñể cung cấp
vật liệu giống cho nhu cầu trồng rừng gỗ lớn, nâng cấp chất lượng rừng, ñặc biệt là
rừng phòng hộ và rừng ñặc dụng.
- Nâng cao phẩm chất di truyền, chọn ñược nhiều nguồn giống mới có năng suất cao,
có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và các ñiều kiện bất lợi.
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- Trên 90% các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có ñầy ñủ
ñiều kiện ñáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp với 80% cây con
ñược gieo ươm bằng phương pháp vô tính và 20% cây con ñược gieo ươm từ hạt
(phương pháp hữu tính).
- Trên 80% rừng trồng sản xuất theo hướng thâm canh sử dụng cây con bằng
phương pháp nhân giống vô tính công nghệ cao và thân thiện với môi trường.
- 100% cán bộ phụ trách công tác giống tại ñịa bàn cấp huyện ñược tập huấn,
ñào tạo ñáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp tại
ñịa phương.
- Trên 95% hộ gia ñình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống nắm ñược chuỗi
hành trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và các văn bản pháp luật quy ñịnh
hiện hành.
- Củng cố hệ thống quản lý ñáp ứng ñủ năng lực ñể thực hiện kiểm soát chất lượng,
sản xuất, sử dụng giống cây lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh giám sát
Chuỗi hành trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin
ñiện tử trong quản lý giống cây lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
III. Nhiệm vụ thực hiện:
1. Về sản xuất, cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp:
1.1. Xác ñịnh danh mục các loài cây ưu tiên tại ñịa phương:
Căn cứ ñịnh hướng phát triển giống cây lâm nghiệp ñến năm 2020 và tầm nhìn
ñến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết ñịnh
số 3748/Qð-BNN-KH ngày 15/9/2015 và ñặc ñiểm tình hình cụ thể của tỉnh Thừa Thiên Huế,
xác ñịnh các loài cây chủ lực, ưu tiên phát triển giống như sau:
- Nhóm loài cây lấy gỗ phục vụ trồng rừng kinh tế: Keo lai hom (Acacia mangium
x Acacia auriculiformi), Keo tai tượng (Acacia mangium), Keo lá tràm (Acacia
auriculiformi), Sến trung (Homalium hainanense), Thông Caribaea (Pinus Caribaea);
trong ñó ưu tiên các dòng keo phục vụ cho chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn như Keo lai
các dòng BV10, BV16, BV32, BV33, AH1, AH7 và Keo lá tràm các dòng AA1, AA9.
- Nhóm loài cây trồng làm giàu rừng, trồng bổ sung trong khoanh nuôi rừng: Lát hoa
(Chukrasia tabularis), Sao ñen (Hopea odorata), Dầu rái (Dipterocarpus alatus),
Lim xanh (Erythrophloeum fordii), Sến trung (Homalium hainanense), Dó bầu
(Aquilaria crassna), Thông Caribaea (Pinus Caribaea), Gõ lau (Sindora tonkinensis),
Muồng ñen (Cassia siamea), Kiền (Hopea pierrei), Sưa ñỏ (Dalbergia Tonkinensis),
Chò chỉ (Parashorea chinensis), Huỷnh (Terretia javanica).
- Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ:
+ Nhóm cây cho dầu, nhựa: Quế (Cinnamomum cassia), Thông nhựa (Pinus merkusii),
Bời lời ñỏ (Litsea glutinosa).
+ Nhóm cây cho thực phẩm: Tre lấy măng (Bambusa spp).
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+ Nhóm cây cho nguyên liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ: Tre (Bambuseae), Lồ ô
(Bambusa balcooa), Mây nước (Flagellaria indica), Song bột (Calamus poilanei),
Mây tắt (Calamus tetradactylus), Mây rút (Daemonorops jenkisiana), Mây hèo
(Calamus rhabdocladus).
+ Nhóm cây dược liệu: Ba kích (Morinda officinalis).
- Nhóm loài cây trồng rừng phòng hộ, rừng ngập nước:
+ Phòng hộ ñầu nguồn: Tương tự các loài cây trong làm giàu rừng.
+ Phòng hộ vùng cát ven biển: Phi lao (Casuarina equisetifolia), Keo lưỡi liềm
(Acacia crassicarpa), Keo chịu hạn (Acacia difficilis hoặc Acacia torulosa).
+ Cây ngập mặn: Bần chua (Sonneratia caseolaris), Trang (Kandelia candel),
ðước ñôi (Rhizophora apiculata), Dừa nước (Nypa fruticans).
+ Cây ngập ngọt: Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra), Gáo vàng (Nauclea orientalis).
1.2. Xây dựng hệ thống nguồn giống lâm nghiệp:
- Xây dựng 20ha rừng giống mới với các loài keo hạt như Keo lá tràm, Keo tai tượng,
Keo lưỡi liềm.
- Xây dựng 120ha diện tích rừng giống chuyển hóa với các loài cây chủ lực,
cây bản ñịa, cây lâu năm.
- Tuyển chọn 150ha các nguồn giống tạm thời (lâm phần tuyển chọn) với các
loài cây keo hạt, cây ngập nước, cây lâm sản ngoài gỗ, cây bản ñịa.
- Xây dựng mới và duy trì các vườn cung cấp vật liệu giống với tổng diện tích 20ha.
- ðiều tra, khảo sát, bình tuyển, chọn lọc công nhận 100 cây trội với các loài cây
ñặc hữu.
(Chi tiết theo Biểu 01 ñính kèm)
1.3. Xây dựng, cải tạo nâng cấp vườn ươm lâm nghiệp theo hướng thân thiện với
môi trường:
- Vườn ươm cố ñịnh: Củng cố, cải tạo nâng cấp 10 vườn ươm hiện có; ñồng thời
xây dựng bổ sung mới 03 vườn ươm (ưu tiên vườn ươm cây giống bản ñịa, cây con
bằng phương pháp nuôi cấy mô và gieo ươm thân thiện với môi trường) phù hợp với
quy mô, năng lực và ñáp ứng nhu cầu sản xuất, cung ứng giống.
ðối với vườn ươm cây con bằng công nghệ hữu cơ thân thiện với môi trường:
Từ năm 2021, các vườn ươm với quy mô từ 01 triệu cây/năm bắt buộc phải sản xuất
cây con bằng công nghệ hữu cơ thân thiện với môi trường; phấn ñấu ñến cuối năm 2025,
hoạt ñộng sản xuất, sử dụng giống thân thiện với môi trường ñược nhân rộng trên tất cả
các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
- Vườn ươm tạm thời: ðối với hiện trường trồng rừng ở xa, giao thông ñi lại
khó khăn, xây dựng vườn ươm tạm thời gần các hiện trường trồng rừng nhằm giảm bớt
chi phí vận chuyển cây giống, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp.
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2. Về nghiên cứu khoa học:
Thực hiện ñề tài nghiên cứu khoa học về tình hình ươm cây giống keo bằng
công nghệ hữu cơ thân thiện với môi trường và kết quả gây trồng trên thực ñịa ở tỉnh
Thừa Thiên Huế. Sản phẩm nghiên cứu là quy trình gieo ươm cây con và báo cáo kết quả
gây trồng cây con thân thiện với môi trường ñể có cơ sở áp dụng vào thực tiễn sản xuất
lâm nghiệp một cách hiệu quả.
3. Về ñào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và công tác tuyên truyền:
- Tổ chức 15 khóa tập huấn cho cán bộ công tác trong lĩnh vực giống và chủ,
cán bộ kỹ thuật của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên
ñịa bàn tỉnh.
- Tổ chức 05 cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực
quản lý, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cho các ñối tượng liên quan
trên ñịa bàn tỉnh.
- Xây dựng và phát 3.500 tờ rơi tuyên truyền về quy ñịnh sản xuất kinh doanh
giống cây trồng lâm nghiệp.
- Xây dựng 07 phóng sự tuyên truyền về công tác sản xuất kinh doanh giống
cây trồng lâm nghiệp.
- Tổ chức 03 ñợt tham quan học tập các mô hình gieo ươm cây giống lâm nghiệp
cho hiệu quả và năng suất cao ñể áp dụng vào thực tế tại ñịa phương.
- Sử dụng Website ngành lâm nghiệp ñể lồng ghép tuyên truyền, phổ biến quy ñịnh
pháp luật về giống ñể nâng cao nhận thức cho người dân; bổ sung, hoàn thiện các lớp
cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ñể phổ biến trên môi trường internet ñể
mọi ñối tượng có thể truy cập thông tin.
4. Về kiện toàn bộ máy quản lý giống cây trồng lâm nghiệp:
- Kiện toàn bộ máy, phân cấp nhiệm vụ cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm
quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, phù hợp
với quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
- Hỗ trợ, duy trì và phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh giống cây trồng
lâm nghiệp ñủ năng lực sản xuất và cung ứng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có
chất lượng tốt trên ñịa bàn tỉnh.
- Xây dựng cơ chế thông tin, truyền thông về giống cây trồng lâm nghiệp ñảm bảo
cung cấp ñầy ñủ, kịp thời và minh bạch tới mọi tổ chức, cá nhân có quan tâm; bao gồm
các hoạt ñộng thông tin trên các phương tiện thông tin ñại chúng (như Báo Thừa Thiên Huế,
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), lập ñường dây nóng, xây dựng cơ sở dữ liệu
giống lâm nghiệp ñể phổ biến trên môi trường internet.
5. Về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát:
- Mỗi năm tổ chức từ 05-10 lần kiểm tra/cơ sở ñể cấp chứng chỉ nguồn giống,
chứng nhận nguồn gốc lô giống, lô cây con theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
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- Mỗi năm tổ chức từ 15-20 ñợt kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất các cơ sở sản xuất
kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp nhằm phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh
giống ñủ ñiều kiện sản xuất kinh doanh giống theo quy ñịnh tại Thông tư số
45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Mỗi năm tổ chức từ 15-20 ñợt kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở
vi phạm theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 31/2016/Nð-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch
thực vật và các văn bản quy ñịnh pháp luật khác.
IV. Giải pháp thực hiện:
1. Về tổ chức quản lý:
- Bám sát Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2009 - 2020 ñã ñược ñiều chỉnh theo Quyết ñịnh số 944/Qð-UBND ngày 09/5/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh, bố trí vùng trồng rừng, loại cây trồng hợp lý theo vùng
sinh thái, theo mục tiêu trồng rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn giống cây lâm nghiệp trên
ñịa bàn tỉnh theo Pháp lệnh giống cây trồng và Quy chế Quản lý giống cây lâm nghiệp.
Trước mắt chú trọng quản lý nguồn giống của các loài có trong danh mục giống cây
lâm nghiệp chính thuộc nhóm loài cây chủ lực, loài có thế mạnh của tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
trên ñịa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về giống cây trồng lâm nghiệp.
- Xây dựng và triển khai cơ chế thông tin ñầy ñủ, công khai, minh bạch, kịp thời
về thị trường giống và năng lực sản xuất cung ứng của các cơ sở sản xuất kinh doanh
giống lâm nghiệp, phổ biến rộng rãi trên môi trường internet.
2. Về tổ chức sản xuất, cung ứng giống:
- Tiếp tục duy trì và mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng
lâm nghiệp hoạt ñộng ñúng quy ñịnh của pháp luật và ñảm bảo chất lượng quy ñịnh.
Kiên quyết ñình chỉ những cơ sở yếu kém, sản phẩm không ñảm bảo chất lượng.
- Lựa chọn các cơ sở sản xuất kinh doanh giống có ñủ ñiều kiện phù hợp, ñể ñầu tư
xây dựng trở thành một trung tâm sản xuất, cung ứng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
có năng lực ñủ mạnh, thực hiện vai trò là ñơn vị ñầu mối ñể triển khai và nhân rộng
các cơ chế, chính sách, các mô hình sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh.
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp từ tỉnh ñến huyện, thị xã,
thành phố Huế; trong ñó tập trung quản lý tốt việc sản xuất, cung ứng giống trồng rừng
chất lượng cao, thân thiện với môi trường.
3. Về khoa học và công nghệ:
- Tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất giống cây
lâm nghiệp nhất là phương pháp nuôi cấy mô, gieo ươm cây con thân thiện với môi trường.
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- Xây dựng các mô hình trình diễn có năng suất cao, trong ñó phối hợp tốt 3 yếu tố:
giống tốt, lập ñịa phù hợp, kỹ thuật thâm canh cao.
- ðiều tra, tuyển chọn, tạo giống mới góp phần làm phong phú tập ñoàn giống
cây trồng rừng trên ñịa bàn tỉnh.
- Tăng cường hợp tác quốc tế ñể tiếp thu và cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học
kỹ thuật và ñổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp.
- Phối hợp với ñơn vị nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu
về giống cây trồng lâm nghiệp, ñặc biệt là công nghệ nhân giống bằng kỹ thuật nuôi
cấy mô tế bào cũng như ứng dụng công nghệ sinh học trong cải thiện giống cây rừng.
- Phối hợp với Khoa Lâm nghiệp (Trường ðại học Nông lâm Huế) tổ chức thực hiện
ñề tài nghiên cứu khoa học về tình hình ươm cây giống keo bằng công nghệ hữu cơ
thân thiện với môi trường và kết quả gây trồng trên thực ñịa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Về thông tin, truyền thông:
- Xây dựng chương trình hội thảo tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất kinh doanh
giống và cán bộ các cấp, các ngành liên quan.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng phóng sự tuyên truyền về
công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
- Tiếp tục cập nhật, bổ sung các lớp cơ sở dữ liệu giống lâm nghiệp ñể tích hợp
lên Cổng Thông tin ñịa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GISHue).
- Biên soạn các bản tin tuyên truyền về nâng cao năng suất, chất lượng giống
cây trồng lâm nghiệp và ñăng tải lên Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và Chi cục Kiểm lâm.
- Lồng ghép với các chương trình, dự án ñang và sắp triển khai trên ñịa bàn ñể
nâng cao nhận thức về vai trò của công tác giống cây trồng lâm nghiệp.
5. Về nguồn nhân lực thực hiện:
- Bố trí, sắp xếp bộ máy tổ chức cơ quan chuyên ngành từ tỉnh ñến cơ sở ñảm bảo ở
mọi cấp ñều có cán bộ chuyên quản hoặc kiêm nhiệm công tác giống cây trồng lâm nghiệp.
- Thực hiện ñào tạo mới và ñào tạo lại cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn,
kỹ thuật viên chuyên sản xuất giống ñảm bảo nhu cầu cho cả mạng lưới giống của tỉnh.
6. Về cơ chế, chính sách:
Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách của nhà nước về ñầu tư, hỗ trợ
nhằm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp;
ñồng thời nghiên cứu, ñiều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển
giống cây lâm nghiệp chất lượng cao và thân thiện với môi trường nhằm ñáp ứng
yêu cầu thực tiễn sản xuất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
7. Về vốn và thu hút ñầu tư:
ðể giải quyết vốn thực hiện ðề án từ nay ñến năm 2025, nguồn vốn ñược huy ñộng
từ nhiều nguồn khác nhau như từ ngân sách nhà nước, từ các Chương trình, dự án,
vốn vay ưu ñãi và vốn tự có của tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân.
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8. Danh mục các dự án ưu tiên:
- Dự án phát triển nguồn giống với quy mô 310ha, thời gian thực hiện 2018 - 2025,
tổng kinh phí 12.000 triệu ñồng thông qua nguồn vốn ngân sách, vốn tài trợ từ Dự án
Trường Sơn Xanh, Dự án WWF.
- Dự án tăng cường năng lực quản lý giống, thời gian thực hiện 2018 - 2025,
tổng kinh phí 2.000 triệu ñồng thông qua thông qua nguồn vốn ngân sách, vốn tài trợ
từ Dự án Trường Sơn Xanh, Dự án WWF.
- Dự án Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ,
giai ñoạn 2011 - 2020 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
V. Nhu cầu kinh phí thực hiện ðề án:
Tổng kinh phí thực hiện giai ñoạn 2018 - 2025: 23,43 tỷ ñồng.
Trong ñó:
1. Phân theo hoạt ñộng:
- Phát triển các nguồn giống
: 11,4 tỷ ñồng.
- Xây dựng hệ thống vườn ươm
: 9,0 tỷ ñồng.
- Nghiên cứu khoa học
: 1,2 tỷ ñồng.
- Tập huấn, hội nghị, hội thảo
và công tác tuyên truyền
: 1,03 tỷ ñồng.
- Công tác quản lý, giám sát, ñiều hành : 0,8 tỷ ñồng.
2. Phân theo nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước
: 6,18 tỷ ñồng.
- Các nguồn kinh phí khác
: 17,25 tỷ ñồng.
3. Phân bổ vốn theo năm:
- Năm 2018
: 2,80 tỷ ñồng.
- Năm 2019
: 4,82 tỷ ñồng.
- Năm 2020
: 4,33 tỷ ñồng.
- Năm 2021
: 3,83 tỷ ñồng.
- Năm 2022
: 1,73 tỷ ñồng.
- Năm 2023
: 2,03 tỷ ñồng.
- Năm 2024
: 2,00 tỷ ñồng.
- Năm 2025
: 1,89 tỷ ñồng.
(Chi tiết xem Biểu 02, 03, 04 ñính kèm)
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giống cây trồng lâm nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh.
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- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện
ðề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2018 - 2025; xây dựng trình duyệt và triển khai các dự án thành phần; tham mưu
ban hành cơ chế, chính sách, kiện toàn bộ máy quản lý ñể thực hiện hiệu quả ðề án.
- ðịnh kỳ hàng năm ñánh giá kết quả thực hiện và những vướng mắc khó khăn
trong quá trình thực hiện ðề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu, bố trí nguồn vốn ngân sách
và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án liên quan, ñảm bảo kinh phí thực hiện
ðề án.
3. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và
chuyển giao công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất lâm nghiệp.
4. Sở Công Thương: Chỉ ñạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ban
ngành liên quan tăng cường hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ lô giống,
lô cây con lưu thông trên thị trường tiêu thụ.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giống cây trồng lâm nghiệp
trên ñịa bàn quản lý.
- Chỉ ñạo và phân công các phòng ban chức năng liên quan thực hiện việc quản lý
sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ñối với hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn
quản lý như kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, hỗ trợ
lập các thủ tục cấp chứng chỉ lô giống, lô cây con.
- Chỉ ñạo các phòng chuyên môn, theo thẩm quyền ñã phân cấp, ñẩy mạnh thực hiện
nội dung Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc quy ñịnh kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư
nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; cử cán bộ, công chức ñi ñào tạo, tập huấn nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn ñể thực hiện tốt công tác kiểm tra về ñiều kiện sản xuất kinh doanh
giống cây trồng lâm nghiệp.
- Củng cố hoặc thành lập các ñội kiểm tra liên ngành cấp huyện nhằm tổ chức
thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt ñộng của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống ñể
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa bàn.
- Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Thống kê cụ thể số lượng các hộ gia ñình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống
trên ñịa bàn và báo cáo Hạt Kiểm lâm cấp huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn hoặc Phòng Kinh tế theo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất.
+ Tuyên truyền vận ñộng các hộ gia ñình, cá nhân ñăng ký kinh doanh và thực hiện
ñúng các quy ñịnh của nhà nước về sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp.
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+ Tăng cường kiểm tra, phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý
giống lâm nghiệp cấp huyện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
6. Các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp:
- Tuân thủ chặt chẽ các quy ñịnh về sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp;
ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất
lâm nghiệp như gieo ươm cây con bằng phương pháp nuôi cấy mô, gieo ươm cây giống
thân thiện với môi trường.
- ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp cho
các cơ quan quản lý lâm nghiệp trên ñịa bàn.
7. ðối với các ñơn vị sử dụng giống trồng rừng:
- Sử dụng giống trồng rừng phải có ñầy ñủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc,
xuất xứ rõ ràng.
- Hàng năm báo cáo kết quả sử dụng giống trồng rừng do ñơn vị tổ chức triển khai
thực hiện.
8. Các cơ quan truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế,
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh):
Phối hợp với các cơ quan quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh
tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước về
công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ,
Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

Keo lai
Thông Caribea
Thông nhựa
Các loài keo hạt (Keo tai
tượng, Keo lá tràm, Keo
lưỡi liềm, Keo chịu hạn)
Cây ngập mặn
Phi lao
Cây ngập ngọt
Lâm sản ngoài gỗ, các
loài cây bản ñịa
Các loài cây ñặc hữu
Tổng

1
2
3

Cây

Ha

Ha
Ha
Ha

Ha

Ha
Ha
Ha

ðơn vị
tính

100
410

176

06
10
03

29

Tổng
số
20
18
48

120

36

10
03

05

20

20

150

140

06

04

20

Phân theo loại hình nguồn giống
Rừng
RGCH
LPTC VVLSD
giống
20
18
48

100
100

Cây
trội

ðịa ñiểm dự kiến

Các huyện, thị xã, thành phố Huế

Phú Lộc, A Lưới, Nam ðông

Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà
Phú Vang, Phong ðiền
Phong ðiền, Quảng ðiền

Phong ðiền, Hương Trà

Các huyện, thị xã, thành phố Huế
Hương Thủy, Hương Trà
Hương Thủy, thành phố Huế

Ghi chú: RGCH (Rừng giống chuyển hóa), LPTC (Lâm phần tuyển chọn), VVLSD (Vườn vật liệu sinh dưỡng)

9

8

5
6
7

4

Loài cây

TT

Biểu 01. Kế hoạch xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp giai ñoạn 2018 - 2025
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1889/Qð-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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1,0
1,0

Xây dựng Vườn VLSD

Tuyển chọn cây trội

Xây dựng hệ thống vườn ươm

Xây dựng mới vườn ươm (Ưu tiên cây bản ñịa, nuôi cấy mô, cây con
Vườn
TTVMT)

Cải tạo, nâng cấp vườn ươm cây lâm nghiệp (Ưu tiên cây bản ñịa, nuôi
Vườn
cấy mô, cây con TTVMT)

Nghiên cứu khoa học

-

-

2

-

-

3

Tập huấn

Hội nghị

Xây dựng phóng sự

Xây dựng tờ rơi

Tham quan học tập

Công tác quản lý, giám sát, ñiều hành

-

-

-

-

-

5

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

2,0

15,0

2,0

20,0

8,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

2,0

15,0

2,0

20,0

8,0

3,0

33,0

2021

1,0

1,0

1,0

1,0

15,0

3,0

20,0

8,0

3,0

34,0

2022

1,0

1,0

2,0

2,0

15,0

3,0

20,0

8,0

3,0

34,0

2023

1,0

2,0

2,0

15,0

3,0

20,0

8,0

3,0

34,0

2024

1,0

2,0

2,0

15,0

3,0

20,0

7,0

2,0

32,0

2025

7,0

5,0

15,0

1,0

10,0

3,0

13,0

100,0

20,0

150,0

120,0

20,0

310,0

Tổng

1,0

Năm

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

8,0

3,0

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3.500,0

1,0

1,0

5,0

1,0

10,0

2,0

26,0

1,0
1,0

2,0

4,0

ðợt

Tờ

PS

HN

Lớp

ðề
tài

Cây

Ha

Ha

20,0

3,0

33,0

2020

Phân theo khối lượng

Ghi chú: RGCH (Rừng giống chuyển hóa), LPTC (Lâm phần tuyển chọn), VLSD (Vật liệu sinh dưỡng), TTVMT: Thân thiện với môi trường

Tập huấn, hội nghị, hội thảo và công tác truyền thông

4

Nghiên cứu gieo ươm và trồng cây con TTVMT

2,0

Xây dựng LPTC

53,0

-

Ha

Xây dựng RGCH

3,0

-

Ha

51,0

2019

Xây dựng rừng giống

59,0

2018

-

ðVT

Phát triển các nguồn giống

Hạng mục

1

TT

Biểu 02. Tiến ñộ thực hiện ñề án giai ñoạn 2018 - 2025
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1889/Qð-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Tuyển chọn cây trội

Xây dựng hệ thống vườn ươm
Xây dựng mới vườn ươm (Ưu tiên
cây bản ñịa, nuôi cấy mô, cây con Vườn
TTVMT)
Cải tạo, nâng cấp vườn ươm cây lâm
nghiệp (Ưu tiên cây bản ñịa, nuôi Vườn
cấy mô, cây con TTVMT)
Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu gieo ươm và trồng cây con
ðề tài
TTVMT
Tập huấn, hội nghị, hội thảo và
công tác truyền thông
Tập huấn
Lớp
Hội nghị
HN
Xây dựng phóng sự
PS
Xây dựng tờ rơi
Tờ
Tham quan học tập
ðợt
Công tác quản lý, giám sát, ñiều hành Năm

-

2

Cây

ha
ha

15,0
5,0
7,0
3.500,0
3
8

1,0

10,0

3,0

100

150,0
20,0

120,0

310,0
20,0

Khối
lượng

30,0
30,0
30,0
0,02
50
100

1.200

300

2.000

2

20
100

40

70

ðơn giá

450,0
150,0
210,0
70,0
150,0
800,0

1.030,0

1.200

1.200

3.000

6.000

9.000,0

200,0

3.000,0
2.000,0

4.800,0

450,0
150,0
210,0
70,0
150,0
800,0

1.030,0

750,0

900,0

1.650,0

100

1.800

1.200,0

1.200,0

2.250,0

5.100,0

7.350,0

100,0

3.000,0
2.000,0

3.000,0

Nguồn kinh phí (triệu ñồng)
Vốn ngân sách Vốn tự có và
Tổng
nhà nước
vốn khác
23.430,0
6.180,0
17.250,0
11.400,0
2.700
8.700
1.400,0
800
600,0

ðiều 12, Quyết ñịnh số
38/2016/Qð-TTg ngày
14/9/2016

Khoản 2, ðiều 7, TTLT số
11/2012/TTLT-BNNPTNTBTC-BKHðT ngày 01/3/2012

ðiều 10, Quyết ñịnh số
38/2016/Qð-TTg ngày
14/9/2016

Chính sách ñầu tư, hỗ trợ

Ghi chú: RGCH (Rừng giống chuyển hóa), LPTC (Lâm phần tuyển chọn), VLSD (Vật liệu sinh dưỡng), TTVMT: Thân thiện với môi trường

5

4

3

-

-

Xây dựng LPTC
Xây dựng Vườn VLSD

-

ha

Xây dựng RGCH

-

ha

ðVT

1
-

Hạng mục

Tổng dự toán
Phát triển các nguồn giống
Xây dựng rừng giống

TT

Biểu 03. Dự toán kinh phí ñầu tư theo nguồn vốn giai ñoạn 2018 - 2025
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1889/Qð-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu gieo ươm và trồng cây con TTVMT

3

Hội nghị

Cải tạo, nâng cấp vườn ươm cây lâm nghiệp (Ưu tiên cây
bản ñịa, nuôi cấy mô, cây con TTVMT)

-

-

300,0

Xây dựng mới vườn ươm (Ưu tiên cây bản ñịa, nuôi cấy mô,
cây con TTVMT)

-

Tập huấn

400,0

300,0

Xây dựng hệ thống vườn ươm

2

-

300,0

Tuyển chọn cây trội

-

Tập huấn, hội nghị, hội thảo và công tác truyền thông

2.000,0 2.000,0 2.000,0

Xây dựng Vườn VLSD

-

4

2.300,0 2.300,0 2.300,0

Xây dựng LPTC
200,0

80,0

30,0

150,0

270,0

400,0

20,0

200,0

520,0

800,0

30,0

150,0

270,0

500,0

500,0

300,0

30,0

200,0

400,0

320,0

30,0

150,0

270,0

300,0

30,0

200,0

400,0

320,0

210,0

-

2.120,0

210,0

Xây dựng RGCH

210,0

-

2021

Xây dựng rừng giống

2020

-

2019

2022

2023

2024

2025

Tổng

30,0

70,0

300,0

300,0

30,0

300,0

400,0

320,0

210,0

30,0

70,0

600,0

600,0

30,0

300,0

400,0

320,0

210,0

40,0

600,0

600,0

30,0

300,0

400,0

320,0

210,0

40,0

600,0

600,0

30,0

300,0

400,0

280,0

140,0

150,0

450,0

1.030,0

1.200,0

1.200,0

3.000,0

6.000,0

9.000,0

200,0

2.000,0

3.000,0

4.800,0

1.400,0

2.400,0 1.750,0 1.160,0 1.160,0 1.260,0 1.260,0 1.260,0 1.150,0 11.400,0

2018

Phân theo vốn ñầu tư (triệu ñồng)

Phát triển các nguồn giống

Hạng mục

1

TT

Biểu 04. Phân kỳ ñầu tư giống lâm nghiệp giai ñoạn 2018 - 2025
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1889/Qð-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Xây dựng tờ rơi

Tham quan học tập

Công tác quản lý, giám sát, ñiều hành

-

-

5

100,0

50,0

10,0

30,0

2019

100,0

50,0

10,0

30,0

2020

100,0

50,0

10,0

30,0

2021

100,0

10,0

30,0

2022

100,0

10,0

30,0

2023

100,0

10,0

30,0

2024

100,0

`

10,0

30,0

2025

800,0

150,0

70,0

210,0

Tổng

2.800,0 4.820,0 4.330,0 3.830,0 1.730,0 2.030,0 2.000,0 1.890,0 23.430,0

100,0

2018

Phân theo vốn ñầu tư (triệu ñồng)

Ghi chú: RGCH (Rừng giống chuyển hóa), LPTC (Lâm phần tuyển chọn), VLSD (Vật liệu sinh dưỡng), TTVMT: Thân thiện với môi trường

Tổng chi phí ñầu tư

Xây dựng phóng sự

Hạng mục

-

TT
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 1907/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều nghị ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
226/TTr-TNMT ngày 25 tháng 7 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên
và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám ñốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công;
Giám ñốc Văn phòng ðăng ký ñất ñai và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND
ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh cơ chế phối hợp thực hiện hiện liên thông và trách nhiệm cụ thể các
cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) về lĩnh vực
ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng:
a) Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng,
nông nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan thuế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
b) UBND các huyện, thị xã , thành phố Huế (viết tắt là UBND cấp huyện).
c) UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã);
d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
ðiều 2. Nguyên tắc phối hợp liên thông
1. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm góp phần
ñẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính về ñất ñai; ñồng thời ñảm bảo các thủ tục
ñất ñai ñược thực hiện song song, ñồng bộ, chặt chẽ, chính xác và ñúng quy ñịnh
pháp luật.
2. Quy ñịnh rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị trong quan hệ phối hợp
thực hiện liên thông nhằm ñảm bảo triển khai thông suốt, phát huy vai trò, trách nhiệm
của các cơ quan, ñơn vị phối hợp trong việc giải quyết TTHC về ñất ñai.
3. Nâng cao tính chủ ñộng phối hợp ñồng thời bảo ñảm trình tự, thủ tục, giảm
thời gian thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và cập nhật các quy ñịnh mới trong quá trình
giải quyết công việc.
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ðiều 3. Giải quyết TTHC về ñất ñai
1. Các cơ quan có liên quan trong thực hiện liên thông giải quyết TTHC về ñất ñai
phải thực hiện theo ñúng nội dung, trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành.
2. Trường hợp chưa thống nhất với nội dung hồ sơ do Văn phòng ñăng ký ñất ñai,
Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai chuyển ñến, trong thời gian 03 ngày kể từ ngày
nhận ñược hồ sơ, các cơ quan liên quan phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản.
Văn phòng ñăng ký ñất ñai, Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai có trách nhiệm trả lời
bằng văn bản về tình trạng hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 02 ngày.
3. Trường hợp hồ sơ chưa ñủ cơ sở pháp lý, cần phải xem xét, thẩm tra bổ sung
dẫn ñến thời gian giải quyết kéo dài hơn quy ñịnh. Các cơ quan liên quan phải nêu rõ lý do
bằng văn bản gửi về Văn phòng ñăng ký ñất ñai, Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai
ñể tổng hợp gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấp huyện, Bộ phận một cửa hiện ñại của UBND cấp xã ñể thông báo cho
người nộp hồ sơ ñược biết.
4. Việc luân chuyển hồ sơ trong quá trình giải quyết giữa các cơ quan nhà nước
thực hiện theo cơ chế một cửa hoặc cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính
nhà nước ñã ñược quy ñịnh.
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG
GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
ðiều 4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tiếp nhận hồ sơ và giấy tờ gốc liên quan ñến quyền sử dụng ñất, các biên lai
thực hiện nghĩa vụ tài chính từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh ñối với các
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh ñể
trả công dân, tổ chức.
2. Văn phòng ñăng ký ñất ñai
a) Tiếp nhận hồ sơ và giấy tờ gốc liên quan ñến quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất, các biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính từ
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh ñối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Văn phòng ñăng ký. ðồng thời trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh ñể trả công dân, tổ chức.
b) Theo dõi tiến ñộ thực hiện phối hợp của các cơ quan có liên quan; chủ ñộng
ñôn ñốc, nhắc nhở các cơ quan có liên quan thực hiện việc phối hợp ñúng thời gian
quy ñịnh.
c) Báo cáo lãnh ñạo Sở Tài nguyên và Môi trường ñể xử lý kịp thời các vướng mắc,
khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC về ñất ñai.
d) Có trách nhiệm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho Chi nhánh Văn phòng
ñăng ký ñất ñai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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3. Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai
a) Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, trả kết quả giải quyết cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện ñể trao cho công dân, tổ chức.
b) Thực hiện nhiệm vụ tại ðiểm b Khoản 2 ðiều này.
c) Báo cáo Lãnh ñạo Văn phòng ñăng ký ñất ñai hoặc UBND cấp huyện ñể xử lý
kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC về ñất ñai.
d) Thực hiện chế ñộ báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo
quy ñịnh gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh về
kết quả giải quyết hồ sơ ñất ñai.
ðiều 5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Bộ phận một cửa cấp huyện.
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
- Số hóa, chuyển toàn bộ hồ sơ về lĩnh vực ñất ñai ñã tiếp nhận (thuộc thẩm quyền
giải quyết của Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai) cho Chi nhánh Văn phòng ñăng ký
ñất ñai ñể giải quyết hồ sơ.
- Nhận lại kết quả do Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai bàn giao.
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức.
- Thu các giấy tờ gốc liên quan ñến quyền sử dụng ñất, các biên lai thực hiện
nghĩa vụ tài chính khi trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh ñể bàn giao cho
Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai và thu ñầy ñủ các khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh.
2. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng
ñăng ký ñất ñai, Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai trong việc giải quyết thủ tục
hành chính về lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn.
- Cử cán bộ tham gia kiểm tra thực ñịa theo giấy mời của Văn phòng ñăng ký
ñất ñai hoặc Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai. Ý kiến của cán bộ ñược cử tham gia
kiểm tra thực ñịa là ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền.
- Bàn giao hồ sơ ñã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai,
UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp huyện theo quy ñịnh.
- Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Cung cấp thông tin ñối với các thửa ñất ñang tranh chấp cho Văn phòng ñăng ký
ñất ñai.
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ðiều 6. Trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
1. ðầu mối theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, phối hợp xử lý và trả kết quả hồ sơ
về lĩnh vực ñất ñai của các cơ quan ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh.
2. Thực hiện ñầy ñủ các quy trình tiếp nhận, số hóa, chuyển hồ sơ ñiện tử và
luân chuyển hồ sơ giấy theo thời gian quy ñịnh cho các ñơn vị ñầu mối xử lý, giải quyết
thủ tục hành chính.
3. Phối hợp với các ñơn vị trong trao ñổi, liên lạc, gia hạn thời gian xử lý, xác minh
hồ sơ,... với công dân, tổ chức.
4. Phối hợp với các ñơn vị thực hiện các quy trình liên thông giải quyết thủ tục
hành chính.
5. Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân, tổ chức ñể
chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo ñúng quy ñịnh.
ðiều 7. Trách nhiệm của UBND cấp xã
1. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ:
- Tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền do người sử dụng ñất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với ñất chọn hình thức nộp tại UBND cấp xã.
- Tiếp nhận hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai chuyển giao ñể
kiểm tra, xác nhận theo quy ñịnh.
2. Luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Chuyển toàn bộ hồ sơ về lĩnh vực ñất ñai tiếp nhận ñược cho Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của UBND cấp huyện với thời gian không quá 01 ngày kể từ thời ñiểm
tiếp nhận.
- Nhận hồ sơ ñã ñược các cơ quan chức năng giải quyết do Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của UBND cấp huyện bàn giao ñể thông báo cho người sử dụng ñất thực hiện
nghĩa vụ tài chính, ñồng thời trả kết quả giải quyết hồ sơ cho các người sử dụng ñất,
chủ sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với ñất.
- Thu các giấy tờ gốc liên quan ñến quyền sử dụng ñất, các biên lai thực hiện
nghĩa vụ tài chính khi trả kết quả giải quyết hồ sơ ñể bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của UBND cấp huyện và thu ñầy ñủ các khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh.
Việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tài liệu, thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính,
nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với ñất phải vào sổ, cấp biên nhận và ký nhận theo quy ñịnh.
- Cung cấp thông tin ñối với các thửa ñất ñang tranh chấp cho Văn phòng
ñăng ký ñất ñai.
- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng
tranh chấp, nguồn gốc và thời ñiểm sử dụng ñất tại trụ sở và khu dân cư nơi có ñất,
tài sản gắn liền với ñất; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.
- Xác nhận về ñiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất thuộc thẩm quyền.
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ðiều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng,
nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tổ chức tín dụng và các cơ quan
có liên quan khác
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh, các cơ quan
xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính và các cơ quan có liên quan
khác phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường trong quá trình giải quyết các
TTHC về ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoặc ñăng ký biến ñộng
về tài sản gắn liền với ñất, trường hợp cần thiết phải xác minh thêm thông tin về ñiều kiện
chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất thì Văn phòng ñăng ký ñất ñai hoặc
Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai gửi phiếu lấy ý kiến ñến cơ quan chuyên môn
về xây dựng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và cơ quan có liên quan khác (nếu có).
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp
tiếp nhận và trả lời bằng văn bản các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ
quản lý của ñơn vị cho Văn phòng ñăng ký ñất ñai hoặc Chi nhánh Văn phòng
ñăng ký ñất ñai về ñiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất thuộc thẩm quyền.
3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược phiếu lấy ý kiến của Văn phòng
ñăng ký ñất ñai hoặc Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai thì cơ quan chuyên môn
về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản cho Văn phòng ñăng ký ñất ñai hoặc Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai.
ðiều 9. Trách nhiệm của cơ quan thuế
1. Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan Tài nguyên và môi trường, Văn phòng ñăng ký
ñất ñai và các Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai, UBND cấp xã các thủ tục kê khai
thuế theo mẫu biểu quy ñịnh cho người sử dụng ñất ñể kê khai.
2. Tiếp nhận hồ sơ chuyển thông tin ñịa chính của cơ quan tài nguyên và môi trường,
Văn phòng ñăng ký ñất ñai, Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai ñể xác ñịnh nghĩa vụ
tài chính.
3. ðịnh kỳ hàng quý phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng
ñăng ký ñất ñai, Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấp huyện kiểm tra ñối chiếu số hồ sơ về nghĩa vụ tài chính ñã giao so với
số thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính ñã nhận ñể phát hiện các trường hợp còn
tồn ñọng. Trong số hồ sơ còn tồn ñọng chưa giải quyết thì các cơ quan phối hợp với
nhau ñể làm rõ nguyên nhân tồn ñọng, chậm trễ của từng hồ sơ và ñề ra phương án
xử lý.
ðiều 10. Cách tính thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại khoản 4, ðiều 61
Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị ñịnh
số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. ðiều khoản thi hành
1. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.
2. Các nội dung khác không ñề cập trong quy chế ñược thực hiện theo quy ñịnh
của pháp luật hiện hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các ñơn vị kịp thời
phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét,
sửa ñổi, bổ sung quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND
ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
QUY TRÌNH ðỐI VỚI TỔ CHỨC
1. Quy trình ñăng ký quyền sử dụng ñất lần ñầu
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Cập nhật thông tin thửa ñất ñăng ký vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Văn bản xác nhận thông tin ñịa chính thửa ñất ñược
ñăng ký.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

3

Trả kết quả

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

19,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

20 ngày

2. Quy trình ðăng ký ñất ñai lần ñầu ñối với trường hợp ñược Nhà nước giao ñất ñể
quản lý
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra hiện trạng ñất.
- Cập nhật thông tin thửa ñất ñăng ký vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Văn bản xác nhận thông tin ñịa chính thửa ñất ñược
ñăng ký.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

3

Trả kết quả
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

14,5

TT. PVHCC
tỉnh

0
15 ngày
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3. Quy trình xóa ñăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất

Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn
vào Giấy chứng nhận theo quy ñịnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

2,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

+ Trường hợp cho thuê, cho thuê lại ñất trong khu công
nghiệp và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng ñất
mà ñã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại ñất,
bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp;
bên góp vốn ñược cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với ñất.
+ Trường hợp thời ñiểm hết thời hạn sử dụng ñất trùng
với thời ñiểm xóa cho thuê, cho thuê lại ñất, xóa góp
vốn bằng quyền sử dụng ñất nếu người sử dụng ñất
không có nhu cầu tiếp tục sử dụng ñất hoặc không ñược
cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng ñất
thì thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp.
- Thực hiện việc xóa ñăng ký cho thuê, cho thuê lại,
xóa góp vốn vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai;
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

3

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

3 ngày
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4. Quy trình ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất do thay ñổi
thông tin về người ñược cấp Giấy chứng nhận (ñổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, ñịa chỉ); giảm diện tích thửa ñất do sạt lở tự nhiên; thay ñổi về hạn chế
quyền sử dụng ñất; thay ñổi về nghĩa vụ tài chính; thay ñổi về tài sản gắn liền với ñất
so với nội dung ñã ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp có
thay ñổi về diện tích thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất
hoặc trường hợp ñã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa
có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính thửa ñất;
- Trường hợp ñăng ký thay ñổi diện tích xây dựng,
diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà
hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép
xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng ñối với
trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của
cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy ñịnh của
pháp luật về xây dựng. (Không kể thời gian 05 ngày lấy
ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng vào thời gian
giải quyết hồ sơ).
- Chuyển thông tin ñến cơ quan thuế.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức, cập nhật,
chỉnh lý biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai. (Trường hợp tổ chức có nhu cầu cấp ñổi
Giấy chứng nhận thì VP ðKðð in Giấy chứng nhận,
trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy
chứng nhận).
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

6,5

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

...

5

Trả kết quả

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày
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5. Quy trình ñăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa ñất liền kề sau khi
ñược cấp Giấy chứng nhận lần ñầu và ñăng ký thay ñổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn
chế thửa ñất liền kề
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Thể hiện nội dung hạn chế trên Giấy chứng nhận
nếu có yêu cầu.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

3

Trả kết quả

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

9,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

6. Quy trình gia hạn sử dụng ñất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Trình tự thực hiện

Bước
1
2
(Thực
hiện
lồng
ghép)

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.
- Xác nhận nhận gia hạn sử dụng ñất vào bản chính
Giấy chứng nhận ñã cấp.
- Cập nhật bổ sung việc chỉnh lý giấy chứng nhận vào
hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
Giải quyết thủ tục thuế

3

Trả kết quả
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð
2,5

CQ Thuế
TT. PVHCC
tỉnh

0
3 ngày
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7. Quy trình gia hạn sử dụng ñất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
Bước
1

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Xác nhận nhận gia hạn sử dụng ñất vào bản chính
Giấy chứng nhận ñã cấp.
- Cập nhật bổ sung việc chỉnh lý giấy chứng nhận vào
hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

3

Trả kết quả

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

2,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

3 ngày

8. Quy trình tách thửa hoặc hợp thửa ñất
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

VP ðKðð

12,5

3

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

4

Trả kết quả

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

15 ngày
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9. Quy trình cấp ñổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo cho
người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính trong
thời gian giải quyết hồ sơ).
- Trường hợp cấp ñổi Giấy chứng nhận mà Giấy
chứng nhận ñã cấp ñang thế chấp tại tổ chức tín dụng
thì VP ðKðð có trách nhiệm thông báo cho tổ chức
tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản
gắn liền với ñất; xác nhận việc ñăng ký thế chấp vào
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất sau khi ñược
cơ quan có thẩm quyền ký cấp ñổi.
- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào ñơn ñề nghị về lý do
cấp ñổi Giấy chứng nhận.
- Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp ñổi
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

VP ðKðð

12,5

3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

4

Trả kết quả. Lưu ý:
Nếu Giấy chứng nhận ñang thế chấp tại tổ chức tín dụng
thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất
mới cấp ñổi ñược thực hiện ñồng thời giữa ba bên
gồm TT. PVHCC tỉnh, tổ chức sử dụng ñất và tổ chức
tín dụng theo quy ñịnh như sau:
TT. PVHCC
tỉnh
- Tổ chức sử dụng ñất ký, nhận Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất mới từ TT. PVHCC tỉnh ñể trao cho
tổ chức tín dụng nơi ñang nhận thế chấp;
- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng
nhận cũ ñang thế chấp cho TT. PVHCC tỉnh ñể gửi
cho VP ðKðð quản lý.
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

0

15 ngày
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10. Quy trình ñính chính Giấy chứng nhận ñã cấp
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra hồ sơ; lập biên bản kết luận về nội dung và
nguyên nhân sai sót.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ñính chính Giấy chứng nhận.
(Trường hợp ñính chính mà người ñược cấp Giấy
chứng nhận có yêu cầu cấp ñổi Giấy chứng nhận thì
VP ðKðð lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ñổi Giấy chứng nhận).
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

VP ðKðð

7,5

3

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

4

Trả kết quả.

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

11. Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp không ñúng quy ñịnh của pháp luật
ñất ñai do người sử dụng ñất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với ñất phát hiện
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra, thông báo cho người sử dụng ñất biết rõ
lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho
người sử dụng ñất mà không có ñơn khiếu nại thì ra
quyết ñịnh tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy
chứng nhận ñã cấp (trừ trường hợp người ñược cấp
Giấy chứng nhận ñã thực hiện thủ tục chuyển ñổi,
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với ñất hoặc chuyển mục ñích sử dụng ñất và
ñã ñược giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật).
- Dự thảo quyết ñịnh UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng
nhận ñã cấp.

Sở TNMT

12

Ký quyết ñịnh thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp

UBND tỉnh

5

3
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

4

- Thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận ñã thu hồi theo
quyết ñịnh thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có
thẩm quyền.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh;

VP ðKðð

2,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

5

Trả kết quả.
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

20 ngày

12. Quy trình ñăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất lần ñầu
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra, xác nhận sơ ñồ tài sản gắn liền với ñất ñối
với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, người việt nam ñịnh cư ở
nước ngoài thực hiện dự án ñầu tư mà sơ ñồ ñó chưa
có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt
ñộng xây dựng hoặc hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ.
- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ở nơi chưa có bản ñồ ñịa chính hoặc ñã có
bản ñồ ñịa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng
ñã thay ñổi hoặc kiểm tra bản trích ño ñịa chính thửa
ñất do người sử dụng ñất nộp (nếu có).
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể thời gian
05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng
vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Kiểm tra hồ sơ ñăng ký, xác nhận ñủ ñiều kiện hay
không ñủ ñiều kiện ñược cấp giấy chứng nhận vào
ñơn ñăng ký.
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

14,5
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- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

...

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

6

Trả kết quả.

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

20 ngày

13. Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với ñất cho người ñã ñăng ký quyền sử dụng ñất lần ñầu
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo cho
người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính trong
thời gian giải quyết hồ sơ).
- Kiểm tra, xác nhận sơ ñồ tài sản gắn liền với ñất ñối với
tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài,
cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở
nước ngoài thực hiện dự án ñầu tư mà sơ ñồ ñó chưa
có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về
hoạt ñộng xây dựng hoặc hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ;
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể thời gian
05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng
vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

14,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

…

5

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

6

Trả kết quả.

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

20 ngày

14. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất lần ñầu ñối với tài sản gắn liền với ñất mà chủ sở hữu
không ñồng thời là người sử dụng ñất
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo cho
người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính trong
thời gian giải quyết hồ sơ).
- Kiểm tra, xác nhận sơ ñồ tài sản gắn liền với ñất
ñối với tổ chức thực hiện dự án ñầu tư mà sơ ñồ ñó
chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về
hoạt ñộng xây dựng hoặc hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ;
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

14,5

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

…
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Bước

Trình tự thực hiện

5

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận

6

Trả kết quả.

41

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Sở TNMT

2

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

20 ngày

15. Quy trình ðăng ký thay ñổi tài sản gắn liền với ñất vào Giấy chứng nhận ñã cấp.
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo cho
người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính trong
thời gian giải quyết hồ sơ).
- Kiểm tra, xác nhận sơ ñồ tài sản gắn liền với ñất
ñối với tổ chức thực hiện dự án ñầu tư mà sơ ñồ ñó
chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về
hoạt ñộng xây dựng hoặc hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ.
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn
liền với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản
có thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

9,5

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

…

5

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

6

Trả kết quả.

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

15 ngày
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16. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
a. ðối với chủ ñầu tư dự án phát triển nhà ở
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng ñất, nhà ở và công trình
xây dựng và ñiều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng
ñất, bán nhà ở của chủ ñầu tư dự án.
- Gửi thông báo kèm theo sơ ñồ nhà ñất cho chủ ñầu tư
- Gửi thông báo kèm theo sơ ñồ nhà ñất ñã kiểm tra
cho Văn phòng ðăng ký ñất ñai ñể làm thủ tục
ñăng ký nhà, ñất cho bên mua ñối với các trường hợp
ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật.

Sở TNMT

27

- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

VP ðKðð

2,5

TT. PVHCC tỉnh

0

3

4

Trả kết quả.
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

30 ngày

* Chủ ñầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ thay cho người nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng ñất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua ñể tự
ñi ñăng ký.
b. ðối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, mua nhà ở, công trình
xây dựng
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ.
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Yêu cầu chủ ñầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất ñể chỉnh lý hồ sơ ñịa chính, cơ sở
dữ liệu ñất ñai.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

9,5
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Bước

Trình tự thực hiện

43

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

…

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

6

Trả kết quả.

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

15 ngày

17. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp ñã chuyển quyền sử dụng ñất
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền ñã ñược cấp Giấy chứng nhận
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy ñịnh
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và
niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất
về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với ñất cho người nhận chuyển quyền.
- Trường hợp không rõ ñịa chỉ của người chuyển
quyền ñể thông báo thì phải ñăng tin trên phương tiện
thông tin ñại chúng của ñịa phương ba số liên tiếp.
- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc
ñăng tin lần ñầu tiên trên phương tiện thông tin ñại chúng
của ñịa phương mà không có ñơn ñề nghị giải quyết
tranh chấp thì Văn phòng ðăng ký ñất ñai chuyển
thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
(Trường hợp có ñơn ñề nghị giải quyết tranh chấp thì
Văn phòng ñăng ký ñất hướng dẫn các bên nộp ñơn
ñến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết
tranh chấp theo quy ñịnh).

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

5,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

...

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

6

Trả kết quả.

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

18. Quy trình ðăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với ñất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; chuyển quyền
sử dụng ñất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền
sử dụng ñất ñã có Giấy chứng nhận; xác ñịnh lại diện tích ñất ở.
Trình tự thực hiện

Bước
1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức;
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

5,5

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tổ chức

...

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

6

Trả kết quả

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày
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19. Quy trình bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với ñất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê ñất trả tiền hàng năm
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

5,5

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai;
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổ chức

...

5

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

6

Trả kết quả

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

20. Quy trình ðăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với ñất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ñất ñai; xử lý
nợ hợp ñồng thế chấp, góp vốn; kê biên, ñấu giá quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền
với ñất ñể thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất
hoặc phân chia quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất của hộ gia ñình, của vợ và chồng,
của nhóm người sử dụng ñất; ñăng ký biến ñộng ñối với trường hợp hộ gia ñình, cá nhân
ñưa quyền sử dụng ñất vào doanh nghiệp.
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp chưa
có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính thửa ñất
hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa ñất ñã cấp
Giấy chứng nhận.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức.
- Cập nhật, chỉnh lý biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổ chức

...

5

Trả kết quả

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

21. Quy trình ñăng ký biến ñộng ñối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê
ñất trả tiền hàng năm sang thuê ñất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao
ñất không thu tiền sử dụng ñất sang hình thức thuê ñất hoặc từ thuê ñất sang giao ñất
có thu tiền sử dụng ñất
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp có
thay ñổi về diện tích thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất
hoặc trường hợp ñã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa
có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính thửa ñất
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức.
- Chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
cấp Giấy chứng nhận.
- Cập nhật, chỉnh lý biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính, cơ
sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC tỉnh

0,5

VP ðKðð

5,5

3

Giải quyết thủ tục thuế

CQ Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổ chức

...

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

6

Trả kết quả

TT. PVHCC tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày
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22. Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của
Giấy chứng nhận do bị mất
Trình tự thực hiện

Bước

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ñối với trường hợp chưa có bản ñồ ñịa chính
và chưa trích ño ñịa chính thửa ñất.

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

6,5

- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết ñịnh hủy Giấy
chứng nhận bị mất.
- ðồng thời chuyển hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận;
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Ký quyết ñịnh hủy Giấy chứng nhận bị mất

UBND tỉnh

2

4

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

5

Trả kết quả

TT. PVHCC
tỉnh

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

23. Quy trình ðăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
Bước

1

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5
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Bước

Trình tự thực hiện

2

- Xác nhận vào ðơn ñăng ký; xác nhận mục ñích
sử dụng ñất vào Giấy chứng nhận.
* Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo
cho người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính
trong thời gian giải quyết hồ sơ).

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

VP ðKðð

9,5

TT. PVHCC
tỉnh

0

- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh.
3

Trả kết quả
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

10 ngày

24. Quy trình chuyển nhượng vốn ñầu tư giá trị quyền sử dụng ñất
Bước

Trình tự thực hiện

1

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho VP ðKðð

2

- Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng
ñất ñối với một phần thửa ñất thì ñề nghị Văn phòng
ðăng ký ñất ñai ño ñạc tách thửa ñối với phần diện tích
cần thực hiện quyền của người sử dụng ñất trước khi
nộp hồ sơ.
*Trường hợp cần xác minh thực ñịa thì thông báo cho
người nộp hồ sơ biết (thời gian thông báo tính trong
thời gian giải quyết hồ sơ).
- Chuyển thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế.
- Xác nhận nội dung thay ñổi vào Giấy chứng nhận ñã
cấp cho tổ chức.
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào sổ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến TT. PVHCC tỉnh

3

Giải quyết thủ tục thuế

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

TT. PVHCC
tỉnh

0,5

VP ðKðð

6,5

CQ Thuế

3
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Bước

Trình tự thực hiện

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

5

Trả kết quả
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

49

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Tổ chức

...

TT. PVHCC
tỉnh

0
10 ngày
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Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND
ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
QUY TRÌNH ðỐI VỚI HỘ GIA ðÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ðỒNG DÂN CƯ
1. Quy trình ñăng ký quyền sử dụng ñất lần ñầu
Trình tự thực hiện

Bước

ðơn vị
thực hiện

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

Thời gian
(ngày)
0,5

1

2

3

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
huyện

Bộ phận
TN&TKQ cấp
xã

1

- Cập nhật thông tin thửa ñất ñăng ký vào hồ sơ ñịa
chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Văn bản xác nhận thông tin ñịa chính thửa ñất
ñược ñăng ký.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

19,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

20 ngày

2. Quy trình ñăng ký ñất ñai lần ñầu ñối với trường hợp ñược Nhà nước giao ñất
ñể quản lý
Bước

1

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

2

- Cập nhật thông tin thửa ñất ñăng ký vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Văn bản xác nhận thông tin ñịa chính thửa ñất
ñược ñăng ký.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

14,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

3

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

15 ngày

3. Quy trình xóa ñăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất
Bước

1

2

3

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai, chỉnh lý Giấy chứng nhận cho người sử dụng ñất.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

2,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

03 ngày
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4. Quy trình ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất do thay ñổi
thông tin về người ñược cấp Giấy chứng nhận (ñổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, ñịa chỉ); giảm diện tích thửa ñất do sạt lở tự nhiên; thay ñổi về hạn chế
quyền sử dụng ñất; thay ñổi về nghĩa vụ tài chính; thay ñổi về tài sản gắn liền với ñất
so với nội dung ñã ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp có
thay ñổi về diện tích thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất
hoặc trường hợp ñã cấp Giấy chứng nhận nhưng
chưa có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính
thửa ñất.
- Trường hợp ñăng ký thay ñổi diện tích xây dựng,
diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà
hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với
giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng
ñối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy
ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo
quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Gửi thông tin ñịa chính cho cơ quan thuế ñể xác ñịnh
và thông báo thu nghĩa vụ tài chính ñối với trường hợp
phải nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo quy ñịnh
của pháp luật;
* Sau khi người sử dụng ñất hoàn thành nghĩa vụ
tài chính:
- Xác nhận thay ñổi vào Giấy chứng nhận ñã cấp
hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường
hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy ñịnh của
Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người
sử dụng ñất ký hoặc ký lại hợp ñồng thuê ñất với
cơ quan tài nguyên và môi trường ñối với trường hợp
phải thuê ñất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

53

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Giấy chứng nhận ñã xác nhận thay ñổi hoặc Giấy
chứng nhận mới cấp.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.
3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

5

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

5. Quy trình ñăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa ñất liền kề sau khi ñược
cấp Giấy chứng nhận lần ñầu và ñăng ký thay ñổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
ñất liền kề
Trình tự thực hiện

Bước

1

2

3

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Cập nhật hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai và
thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

9,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
UBND cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày
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6. Quy trình gia hạn sử dụng ñất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

Thời gian
(ngày)
0,5

1
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
huyện

Bộ phận
TN&TKQ cấp
xã

1

- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính.
- Xác nhận nhận gia hạn sử dụng ñất vào bản chính
Giấy chứng nhận ñã cấp.
2
- Cập nhật bổ sung việc chỉnh lý giấy chứng nhận
(Thực vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
hiện - Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
lồng quản lý.
ghép) - Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

2,5

Xác ñịnh và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

3

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

0

03 ngày

7. Quy trình xác nhận tiếp tục sử dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân
khi hết hạn sử dụng ñất ñối với trường hợp có nhu cầu
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

2

- Chuyển hồ sơ ñến UBND cấp xã ñể kiểm tra hồ sơ,
xác nhận hộ gia ñình, cá nhân ñang trực tiếp sử dụng
ñất ñể sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết ñịnh
thu hồi ñất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
chuyển hồ sơ ñến Văn phòng ñăng ký ñất ñai.
- Kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn ñược tiếp tục
sử dụng ñất vào Giấy chứng nhận ñã cấp.
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

4,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

3

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

05 ngày

8. Quy trình tách thửa hoặc hợp thửa ñất
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- ðo ñạc ñịa chính ñể chia tách thửa ñất.
- Cập nhật hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ñăng ký ñất ñai kiểm tra in giấy chứng nhận, trình
Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp ñổi Giấy chứng nhận.
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

9,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

3

Kiểm tra, in giấy chứng nhận

VP ðKðð

3

4

Ký cấp Giấy chứng nhận

Sở TNMT

2

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

5

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

15 ngày

9. Quy trình cấp ñổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất
a) ðối với trường hợp hồ sơ riêng lẻ
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

2

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào ñơn ñề nghị về lý do
cấp ñổi Giấy chứng nhận.
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất,
sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
Chi nhánh VP
ðăng ký ñất ñai;
ðKðð
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

3,5

3

Kiểm tra, in giấy chứng nhận

VP ðKðð

2

4

Ký cấp ñổi Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

1
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Bước

5

Trình tự thực hiện

Trả kết quả
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ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

07 ngày

b) ðối với trường hợp cấp ñổi ñồng loạt cho nhiều người sử dụng ñất do ño vẽ lại
bản ñồ
Trình tự thực hiện

Bước

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

3

2

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào ñơn ñề nghị về lý do
cấp ñổi Giấy chứng nhận.
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất,
sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
Chi nhánh VP
ðăng ký ñất ñai;
ðKðð
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

30

3

Kiểm tra, in giấy chứng nhận

VP ðKðð

10

4

Ký cấp ñổi Giấy chứng nhận

Sở TNMT

5

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

1

5

Trả kết quả
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

Thời gian
(ngày)
50 ngày

10. Quy trình chuyển ñổi quyền sử dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân
(không áp dụng cho hồ sơ ñồng loạt)
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Xác nhận vào ñơn ñề nghị về lý do cấp ñổi Giấy
chứng nhận.
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất,
sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất ñai.
- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
* Trường hợp cấp ñổi Giấy chứng nhận sau khi dồn
ñiền ñổi thửa, ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính mà Giấy
chứng nhận ñã cấp ñang thế chấp tại tổ chức tín dụng
thì người sử dụng ñất nộp bản sao hợp ñồng thế chấp
quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất thay cho
Giấy chứng nhận ñã cấp ñể làm thủ tục cấp ñổi giấy mới.
- Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai có trách nhiệm
thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục
cấp ñổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận
thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất;
xác nhận việc ñăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền
ký cấp ñổi.
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

59

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
3

Kiểm tra, in giấy chứng nhận

VP ðKðð

2

4

Ký cấp ñổi Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

5

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

11. Quy trình ñính chính Giấy chứng nhận ñã cấp
a) ðối với thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và
nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm
quyền thực hiện ñính chính vào Giấy chứng nhận ñã
cấp có sai sót; ñồng thời chỉnh lý nội dung sai sót
vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
* Trường hợp ñính chính mà người ñược cấp Giấy
chứng nhận có yêu cầu cấp ñổi sang Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất thì Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến
Văn phòng ðăng ký ñất ñai kiểm tra trình Sở Tài nguyên
và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
ñất, sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất ñai;

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
3

Kiểm tra, in giấy chứng nhận

VP ðKðð

2

4

Ký cấp ñổi Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
UBND cấp xã

0

5

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

b) ðối với thẩm quyền của UBND cấp huyện
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và
nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có
thẩm quyền thực hiện ñính chính vào Giấy chứng nhận
ñã cấp có sai sót; ñồng thời chỉnh lý nội dung sai sót
vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
* Trường hợp ñính chính mà người ñược cấp Giấy
chứng nhận có yêu cầu cấp ñổi sang Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất thì Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất chuyển hồ sơ ñến Phòng Tài nguyên và
Môi trường kiểm tra trình UBND cấp huyện ký cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất, sau ñó chuyển

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

61

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Phòng TNMT

2

UBND cấp huyện

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

kết quả cho Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai.
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
3

Kiểm tra trình hồ sơ

4

Ký cấp ñổi Giấy chứng nhận

5

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

12. Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp không ñúng quy ñịnh của pháp luật
ñất ñai do người sử dụng ñất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với ñất phát hiện
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Phòng TNMT

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Bộ phận
TN&TKQ cấp xã

1

- Kiểm tra, thông báo cho người sử dụng ñất biết rõ
lý do;
- Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người
sử dụng ñất mà không có ñơn khiếu nại thì ra
quyết ñịnh tham mưu UBND cấp huyện thu hồi
Giấy chứng nhận ñã cấp (trừ trường hợp người ñược
cấp Giấy chứng nhận ñã thực hiện thủ tục chuyển ñổi,
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với ñất hoặc chuyển mục ñích sử dụng ñất
và ñã ñược giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật),
sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất ñai.

Phòng TNMT

1

2
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

3

- Thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận
ñã thu hồi theo quyết ñịnh thu hồi Giấy chứng nhận
của cơ quan có thẩm quyền.
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Quyết ñịnh thu hồi Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

4

Thời gian
(ngày)

0

Không
quy ñịnh

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ

13. Quy trình ñăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất lần ñầu
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ở nơi chưa có bản ñồ ñịa chính hoặc ñã có
bản ñồ ñịa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng
ñất ñã thay ñổi hoặc kiểm tra bản trích ño ñịa chính
thửa ñất do người sử dụng ñất nộp (nếu có).
- Kiểm tra hồ sơ ñăng ký; xác minh thực ñịa trong
trường hợp cần thiết; xác nhận ñủ ñiều kiện hay không
ñủ ñiều kiện ñược cấp Giấy chứng nhận vào ñơn
ñăng ký.
- Gửi hồ sơ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã ñể lấy ý kiến
vào ñơn cấp giấy chứng nhận.
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền

Chi nhánh VP
ðKðð

8,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

63
Thời gian
(ngày)

với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai;
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc
ñối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính);
- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng
Tài nguyên và Môi trường;
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

3

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận
hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời ñiểm
sử dụng ñất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và
khu dân cư nơi có ñất, tài sản gắn liền với ñất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh
về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 ngày
niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng ñất, hiện trạng
tài sản gắn liền với ñất so với nội dung kê khai ñăng ký;
nguồn gốc và thời ñiểm sử dụng ñất, tình trạng UBND cấp xã
tranh chấp ñất, sự phù hợp với quy hoạch ñối với
trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất;
tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản ñối với
trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản;
thời ñiểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc
trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với
quy hoạch ñược duyệt ñối với nhà ở, công trình
xây dựng vào ñơn ñề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Chuyển hồ sơ ñến Chi nhánh VP ðKðð

3

4

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

5

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

6

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

Phòng TNMT

3

7

Ký Giấy chứng nhận

UBND cấp
huyện

2
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Bước

8

Trình tự thực hiện

Trả kết quả

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ
sơ tại xã)

20 ngày

14. Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với ñất cho người ñã ñăng ký quyền sử dụng ñất lần ñầu
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ở nơi chưa có bản ñồ ñịa chính hoặc ñã có
bản ñồ ñịa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng
ñất ñã thay ñổi hoặc kiểm tra bản trích ño ñịa chính
thửa ñất do người sử dụng ñất nộp (nếu có).
- Kiểm tra hồ sơ ñăng ký; xác minh thực ñịa trong
trường hợp cần thiết; xác nhận ñủ ñiều kiện hay không
ñủ ñiều kiện ñược cấp Giấy chứng nhận vào ñơn
ñăng ký.
- Gửi hồ sơ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã ñể lấy ý kiến
vào ñơn cấp giấy chứng nhận.
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai;
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc
ñối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính);

Chi nhánh VP
ðKðð

8,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

65
Thời gian
(ngày)

- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng
Tài nguyên và Môi trường;
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận
hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời ñiểm
sử dụng ñất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và
khu dân cư nơi có ñất, tài sản gắn liền với ñất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh
về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 ngày
niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Xác nhận ý kiến về hiện trạng sử dụng ñất, hiện trạng
3

tài sản gắn liền với ñất so với nội dung kê khai
ñăng ký; nguồn gốc và thời ñiểm sử dụng ñất,
tình trạng tranh chấp ñất, sự phù hợp với quy hoạch UBND cấp xã
ñối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về
quyền sử dụng ñất; tình trạng tranh chấp quyền
sở hữu tài sản ñối với trường hợp không có giấy tờ
về quyền sở hữu tài sản; thời ñiểm tạo lập tài sản,
thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép
xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch ñược duyệt
ñối với nhà ở, công trình xây dựng vào ñơn ñề nghị

3

cấp giấy chứng nhận;
- Chuyển hồ sơ ñến Chi nhánh VP ðKðð
4

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

5

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

6

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

Phòng TNMT

3

7

Ký Giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

2

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

8

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

20 ngày
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15. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất lần ñầu ñối với tài sản gắn liền với ñất mà chủ sở hữu
không ñồng thời là người sử dụng ñất
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ở nơi chưa có bản ñồ ñịa chính hoặc ñã có
bản ñồ ñịa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng
ñất ñã thay ñổi hoặc kiểm tra bản trích ño ñịa chính
thửa ñất do người sử dụng ñất nộp (nếu có).
- Kiểm tra hồ sơ ñăng ký; xác minh thực ñịa trong
trường hợp cần thiết; xác nhận ñủ ñiều kiện hay
không ñủ ñiều kiện ñược cấp Giấy chứng nhận vào
ñơn ñăng ký.
- Gửi hồ sơ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã ñể lấy ý kiến
vào ñơn cấp giấy chứng nhận.
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Cập nhật thông tin thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất,
ñăng ký vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc
ñối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính).
- Dự thảo Giấy chứng nhận kèm hồ sơ gửi Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

8,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

3

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận
hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời ñiểm
tạo lập tài sản tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và
khu dân cư nơi có ñất, tài sản gắn liền với ñất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh
về nội dung công khai. (Không kể thời gian 15 ngày
niêm yết công khai vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với ñất so với
nội dung kê khai ñăng ký; xác nhận tình trạng
tranh chấp quyền sở hữu tài sản ñối với trường hợp
không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh;
xác nhận thời ñiểm tạo lập tài sản, thuộc hay
không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự
phù hợp với quy hoạch ñược duyệt ñối với nhà ở,
công trình xây dựng; vào ñơn ñề nghị cấp giấy
chứng nhận;
- Chuyển hồ sơ ñến Chi nhánh VP ðKðð

UBND cấp xã

3

4

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

5

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

6

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

Phòng TNMT

3

7

Ký Giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

2

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

8

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

20 ngày

16. ðăng ký thay ñổi tài sản gắn liền với ñất vào Giấy chứng nhận ñã cấp
Bước

1

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

2

- Gửi hồ sơ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã ñể lấy ý kiến
vào ñơn cấp giấy chứng nhận.
- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về
xây dựng ñối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền
với ñất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có
thay ñổi so với giấy tờ theo quy ñịnh. (Không kể
thời gian 05 ngày lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng vào thời gian giải quyết hồ sơ)
- Cập nhật thông tin vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai;
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp
không thuộc ñối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính);
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất,
sau ñó chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
ðăng ký ñất ñai.
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc ñã cấp Giấy
chứng nhận theo quy ñịnh.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

5,5

3

- Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với ñất so với
nội dung kê khai ñăng ký; xác nhận tình trạng
tranh chấp quyền sở hữu tài sản ñối với trường hợp
không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh;
xác nhận thời ñiểm tạo lập tài sản, thuộc hay
không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự
phù hợp với quy hoạch ñược duyệt ñối với nhà ở,
công trình xây dựng vào ñơn ñề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Chuyển hồ sơ ñến Chi nhánh VP ðKðð

UBND cấp xã

3

4

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

5

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

6

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

VP ðKðð

2
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Bước
7

8

Trình tự thực hiện
Ký Giấy chứng nhận

Trả kết quả

69

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

15 ngày

17. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- Yêu cầu chủ ñầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất ñã ñược cấp ñể chỉnh lý vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Cập nhật thông tin vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Xác nhận ñủ ñiều kiện hay không ñủ ñiều kiện cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất vào ñơn ñăng ký;
- Chuyển phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra in giấy chứng nhận trình
Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy
chứng nhận.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc UBND cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

8,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

5

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

VP ðKðð

2

6

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

7

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

15 ngày

18. Quy trình ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp ñã chuyển quyền sử dụng ñất
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền ñã ñược cấp Giấy chứng nhận
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy ñịnh
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và
niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có
ñất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất cho người nhận chuyển quyền.
Trường hợp không rõ ñịa chỉ thường trú của bên
chuyển quyền thì phải ñăng tin trên phương tiện
thông tin ñại chúng của ñịa phương (3 số báo liên tiếp)
(Không kể thời gian niêm yết thông báo hoặc ñăng tin
trên phương tiện thông tin ñại chúng vào thời gian
giải quyết hồ sơ);
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Chi nhánh VP
ðKðð

3,5
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Bước

Trình tự thực hiện

71

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chuyển phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ðăng ký ñất ñai kiểm tra in giấy chứng nhận trình
Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy
chứng nhận.
- Cập nhật thông tin vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng
ñất

…

5

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

VP ðKðð

2

6

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

7

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

19. Quy trình ñăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với ñất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; chuyển quyền
sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
ñất ñã có Giấy chứng nhận; xác ñịnh lại diện tích ñất ở.
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

2

- Thông báo cho bên chuyển quyền sử dụng ñất và
niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã về việc làm thủ tục
cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền
ñối với trường hợp bên nhận chuyển quyền chỉ có
Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền; gửi văn bản
ñề nghị xác nhận hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp
sản xuất nông nghiệp ñến Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú, Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi có ñất ñối với trường hợp nhận chuyển
nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng ñất trồng lúa
của hộ gia ñình, cá nhân;
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- Chỉnh lý, cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Xác nhận nội dung biến ñộng vào Giấy chứng nhận
ñã cấp.
*Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ
trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
cho người sử dụng ñất.
* Trường hợp người sử dụng ñất tặng cho quyền
sử dụng ñất ñể xây dựng công trình công cộng thì
phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng ñất theo
quy ñịnh.
Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng
trên ñất ñược tặng cho, Văn phòng ñăng ký ñất ñai
căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng ñất ñã
ñược Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng
sử dụng ñất ñể ño ñạc, chỉnh lý biến ñộng vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai và thông báo cho
người sử dụng ñất nộp Giấy chứng nhận ñã cấp ñể
xác nhận thay ñổi. Trường hợp người sử dụng ñất
tặng cho toàn bộ diện tích ñất ñã cấp Giấy chứng
nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận ñể quản lý.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5

3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…
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Bước

5

Trình tự thực hiện

Trả kết quả

73

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận
hồ sơ tại xã)

10 ngày

Ghi chú: Khi ñăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với ñất mà phải thực thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñối với trường hợp diện tích ñất

tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh: Thực hiện theo
Quy trình số 13 - Phụ lục II
20. Quy trình bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với ñất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê ñất trả tiền hàng năm
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính.
- Sau khi người sử dụng ñất hoàn thành nghĩa vụ
tài chính theo quy ñịnh, Chi nhánh VP ðKðð chỉnh lý
Giấy chứng nhận, cập nhật biến ñộng vào hồ sơ
ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Hợp ñồng thuê ñất.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.
*Trường hợp người sử dụng ñất ñề nghị cấp ñổi
Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ðKðð lập Phiếu
ñề xuất kèm hồ sơ chuyển ñến Văn phòng ðăng ký
ñất ñai in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, ký cấp ñổi Giấy chứng nhận.

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5

74
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người SD ñất

…

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

5

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

21. Quy trình ñăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với ñất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ñất ñai; xử lý
nợ hợp ñồng thế chấp, góp vốn; kê biên, ñấu giá quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền
với ñất ñể thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng ñất, tài sản
gắn liền với ñất của hộ gia ñình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng ñất; ñăng ký
biến ñộng ñối với trường hợp hộ gia ñình, cá nhân ñưa quyền sử dụng ñất vào doanh nghiệp
Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
TN&TKQ cấp
huyện
xã

1

1

2

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp
chưa có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính
thửa ñất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa ñất
ñã cấp Giấy chứng nhận.
- Gửi số liệu ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính.
- Sau khi người sử dụng ñất hoàn thành nghĩa vụ
tài chính theo quy ñịnh, Chi nhánh Văn phòng ðăng ký
ñất ñai thực hiện chỉnh lý hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai, Giấy chứng nhận.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã.

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

75

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

*Trường hợp người sử dụng ñất ñề nghị cấp ñổi
Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ðKðð lập Phiếu
ñề xuất kèm hồ sơ chuyển ñến Văn phòng ðăng ký
ñất ñai in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, ký cấp ñổi Giấy chứng nhận.
3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng
ñất

…

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
UBND cấp xã

0

5

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

22. Quy trình ñăng ký biến ñộng ñối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê ñất
trả tiền hàng năm sang thuê ñất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao ñất
không thu tiền sử dụng ñất sang hình thức thuê ñất hoặc từ thuê ñất sang giao ñất có
thu tiền sử dụng ñất
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với trường hợp có
thay ñổi về diện tích thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất
hoặc trường hợp ñã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa
có bản ñồ ñịa chính, chưa trích ño ñịa chính thửa ñất.
- Gửi thông tin ñịa chính cho cơ quan thuế ñể
xác ñịnh và thông báo thu nghĩa vụ tài chính ñối với
trường hợp phải nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất
theo quy ñịnh của pháp luật.
- Xác nhận thay ñổi vào Giấy chứng nhận ñã cấp
hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận ñối với trường hợp phải cấp lại
Giấy chứng nhận theo quy ñịnh.

Chi nhánh VP
ðKðð

3,5
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

- Chỉnh lý, cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã
3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng ñất

…

5

Kiểm tra, trình hồ sơ cấp giấy

Phòng TNMT

2

6

Ký Giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

7

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

23. Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của
Giấy chứng nhận do bị mất
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

- Trích lục bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính
thửa ñất ñối với trường hợp chưa có bản ñồ ñịa chính
và chưa trích ño ñịa chính thửa ñất.
- Chuyển hồ sơ cho UBND xã niêm yết thông báo
mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy
chứng nhận.
- Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ký quyết ñịnh hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc
Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất.

Chi nhánh VP
ðKðð

4,5
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Bước

Trình tự thực hiện

77

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

UBND cấp xã

2

- In và xác nhận trang bổ sung Giấy chứng nhận
(ñối với trường hợp cấp lại trang bổ sung).
- Chuyển Phiếu ñề xuất kèm hồ sơ ñến Văn phòng
ñăng ký ñất ñai kiểm tra, in Giấy chứng nhận trình
Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp lại
Giấy chứng nhận.
- Chỉnh lý, cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính,
cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

3

Niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang
bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân
cấp xã (Không kể thời gian 30 ngày niêm yết công khai
vào thời gian giải quyết hồ sơ)

4

Kiểm tra, in giấy chứng nhận trình Sở TNMT

VP ðKðð

2

5

Ký Giấy chứng nhận

Sở TNMT

1

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

6

Trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

24. Quy trình ðăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
Bước

1

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

78
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Bước

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

2

- Kiểm tra hồ sơ; xác minh thực ñịa trong trường hợp
cần thiết; xác nhận vào ðơn ñăng ký; xác nhận mục ñích
sử dụng ñất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật
biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

9,5

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

3

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày

25. Quy trình chuyển nhượng vốn ñầu tư là giá trị quyền sử dụng ñất
Bước

1

2

Trình tự thực hiện

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và chuyển cho Chi nhánh
TN&TKQ cấp
VP ðKðð
huyện

0,5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển ñến Bộ phận TN&TKQ cấp
Bộ phận
huyện
TN&TKQ cấp xã

1

Kiểm tra hồ sơ, nếu ñủ ñiều kiện thực hiện việc
chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh
thì thực hiện các công việc sau ñây:
- Gửi thông tin ñịa chính ñến cơ quan thuế ñể xác ñịnh
nghĩa vụ tài chính ñối với trường hợp phải thực hiện
nghĩa vụ tài chính.
- Cập nhật biến ñộng vào hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu
ñất ñai.
- Xác nhận nội dung biến ñộng vào Giấy chứng nhận
ñã cấp theo quy ñịnh.
- Ghi vào sổ ñịa chính và lập hồ sơ ñể Nhà nước
quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Chuyển kết quả ñến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
hoặc cấp xã

Chi nhánh VP
ðKðð

6,5
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Bước

Trình tự thực hiện

79

ðơn vị
thực hiện

Thời gian
(ngày)

*Trường hợp người sử dụng ñất ñề nghị cấp ñổi
Giấy chứng nhận thì Chi nhánh VP ðKðð lập Phiếu
ñề xuất kèm hồ sơ chuyển ñến Văn phòng ðăng ký
ñất ñai in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, ký cấp ñổi Giấy chứng nhận.
3

Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính

Cơ quan Thuế

3

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng
ñất

…

Trả kết quả

Bộ phận
TN&TKQ cấp
huyện hoặc
cấp xã

0

5

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã)

10 ngày
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ñã ký ban hành
Chỉ thị số 2919/CT-BGDðT về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018 - 2019, trong ñó
xác ñịnh phương hướng chung của toàn ngành Giáo dục và ðào tạo trong năm học
2018 - 2019 như sau:
1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng giáo dục;
thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học ñường và thực hiện tốt
vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ñạo ñức, lối sống, kỹ năng
sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp,
khu chế xuất; ñẩy mạnh giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước,
kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tính trạng thiếu giáo viên.
3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các ñiều kiện ñể thực hiện chương trình,
sách giáo khoa mới, nhất là ñối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, ñánh giá kết quả
học tập, rèn luyện, ñặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; ñổi mới cơ chế
quản lý trong các trường phổ thông.
4. Giáo dục ñại học tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng
ñào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường
hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên
ra trường có việc làm phù hợp với chuyên môn ñào tạo.
5. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các
trung tâm học tập cộng ñồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, ñào tạo từ xa hoạt ñộng ñúng
quy ñịnh; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của ðề án xây dựng xã hội học tập;
thúc ñẩy việc học tập của người lớn.
ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Giáo dục và ðào tạo về
nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ ñạo các ñơn vị giáo dục và ñào tạo

CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 05-9-2018

81

trên ñịa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2919/CT-BGDðT ngày 10 tháng 8
năm 2018 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, trong ñó tập trung vào các nội dung:
1. ðẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng thu gọn
ñầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp ñiều kiện kinh tế - xã hội, dân cư,
ñảm bảo sự ñồng thuận của nhân dân và sự sắp xếp, bố trí hợp lý về nhân sự ñội ngũ.
ðẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
của Trung ương về “ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả”. Chuẩn bị các ñiều kiện, phương án sắp xếp, cơ cấu lại
các phòng, ban của cơ quan Sở Giáo dục và ðào tạo theo hướng tinh gọn, giảm ñầu mối.
2. Tăng cường công tác xây dựng ñội ngũ ñảm bảo chuẩn hóa, ñủ số lượng,
ñồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm; quan tâm ñẩy mạnh công tác quy hoạch ñội ngũ
cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuẩn hóa các ñiều kiện ñể kịp thời bổ sung cho ngành;
triển khai tốt công tác bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học ñể triển khai
có hiệu quả việc thay sách lớp 1 vào năm 2019; rà soát ñội ngũ giáo viên toàn ngành
ñể có các giải pháp sắp xếp, bố trí phù hợp.
3. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
ñáp ứng yêu cầu ñổi mới, trên cơ sở sắp xếp lại cơ sở vật chất, phòng học khi sáp nhập,
giải thể các ñiểm trường lẻ, biên chế lại số học sinh trên lớp. Khai thác tốt cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học và ñồ dụng hiện có. Nâng cao tỷ lệ trường học 2 buổi ngày ở tiểu học
ñáp ứng yêu cầu ñổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao tỷ lệ trường
ñạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà ña năng.
Các cơ sở giáo dục chủ ñộng tiến hành rà soát thực trạng nhà vệ sinh học sinh ñể
tham mưu ñề xuất phương án cải tạo hoặc xây mới ñảm bảo nhà vệ sinh ñạt chuẩn
theo tinh thần chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Triển khai có hiệu quả ðề án xây dựng hệ sinh thái giáo dục - ñào tạo thông minh
giai ñoạn 2018 - 2020, ñịnh hướng ñến 2025 theo Nghị quyết số 12/NQ-HðND
ngày 12/7/2018 của HðND tỉnh với nhiệm vụ tập trung tinh thần, trí tuệ, nhân lực và
các ñiều kiện tài chính ñể thực hiện có hiệu quả nhằm tạo ra sự ñồng bộ, tiên tiến và
hiện ñại trong ứng dụng công nghệ thông tin ñáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục,
yêu cầu giảng dạy, học tập và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc thụ hưởng
các dịch vụ giáo dục theo hướng thông minh, tiện ích và hiệu quả.
5. Tiếp tục ñẩy mạnh việc ñổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, ñánh giá
học sinh ở các cấp, bậc học; giáo dục mầm non thực hiện theo quan ñiểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ phát triển; rèn luyện kỹ năng sống, tính tự tin,
phản xạ linh hoạt tạo cho trẻ có nhiều cơ hội ñược thực hành, khám pháo, trải nghiệm
và thể hiện khả năng bản thân, hoạt bát trong giao tiếp, tham gia tích cực vào các
hoạt ñộng giáo dục; giáo dục phổ thông tập trung ñổi mới phương pháp dạy học theo
hướng phát triển năng lực người học, phát huy tính tích cực, chủ ñộng, tự lực, sáng tạo
của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết
các vấn ñề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh;
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giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt ñộng trãi nghiệm sáng tạo; thực hiện ñổi mới
kiểm tra ñánh giá học sinh; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh và kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia ñảm bảo tuân thủ tuyệt ñối theo ñúng quy chế.
6. ðẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng dạy học với việc tiếp tục tổ chức
dạy học tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu chương trình Công nghệ giáo dục; triển khai
phương thức dạy học E-Learning một cách phù hợp với từng cấp học, môn học và sát
với ñiều kiện hiện có của từng ñơn vị; ñẩy mạnh triển khai hoạt ñộng dạy học và quản lý
qua trang mạng “Trường học kết nối”; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn từng trường, cụm trường, . .
thông qua mạng internet; tiếp tục thực hiện việc dạy học theo phương pháp “bàn tay
nặn bột” ở các cấp, bậc học; triển khai các hoạt ñộng ñể thực hiện có hiệu quả việc
ñổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo ðề án ñã ñược
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
7. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực ñể phát triển
giáo dục và ñào tạo; trong ñó tiếp tục triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP
và Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội
hóa giáo dục; chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi
về ñất ñai ñối với các dự án xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh và tạo ñiều kiện ñể phát triển
các loại hình giáo dục không chính quy.
8. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống,
phòng chống bạo lực học ñường thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học; tiếp tục
ñẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác
giáo dục ñạo ñức, lối sống trong các cơ sở giáo dục tạo thành một phong trào sâu rộng
trong ñội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên ở các ngành học;
triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, ñuối nước ñối với học sinh,
chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh các kĩ năng phòng,
tránh tai nạn thương tích, ñuối nước; ñẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường,
gia ñình, xã hội trong việc quản lí, giáo dục học sinh thường xuyên ñược quan tâm;
cha mẹ học sinh ñược phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục ñạo ñức,
lối sống, phòng chống bạo lực học ñường góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác
giáo dục ñạo ñức, lối sống, phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực
học ñường,... hướng ñến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học.
9. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính và công tác truyền thông trong lĩnh vực
giáo dục và ñào tạo.
Tiếp tục giữ vững và nâng cao xếp loại chỉ số cải cách hành chính ñã ñạt ñược,
ñảm bảo các thủ tục hành chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục ñược
giải quyết nhanh, chính xác, ñúng quy trình; ñẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở. Phối hợp với các
ñơn vị liên quan ñể truyền thông những vấn ñề trọng tâm của ngành; chủ ñộng cung cấp
thông tin giới thiệu các nhân tố ñiển hình, các hoạt ñộng ñổi mới, sáng tạo, tấm gương
người tốt, việc tốt và ñề nghị các cấp thẩm quyền tuyên dương khen thưởng kịp thời.
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10. Thực hiện hội nhập quốc tế trong giáo dục và ñào tạo
Tổ chức sơ kết, ñánh giá kết quả việc thực hiện thí ñiểm mô hình trường phổ thông
tiên tiến, hội nhập quốc tế ñể rút kinh nghiệm; tiếp tục tạo ñiều kiện cho các trường
giao lưu liên kết với các trường phổ thông của các nước (trong ñó ưu tiên các nước
ASEAN) ñể tạo cơ hội cho học sinh hòa ñồng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.
II. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chỉ ñạo các cơ quan thông tấn báo chí ñẩy mạnh công tác tuyên truyền các
chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về giáo dục và ñào tạo; bám sát thực tế
ở cơ sở ñể kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý
giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận ñộng, kêu gọi
các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, ñộng viên, tạo ñiều kiện ñể ngành giáo dục
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội của tỉnh ñã ñề ra.
III. CÁC BAN, SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao, phối hợp với Sở GD&ðT tổ chức
triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ñúng yêu cầu ñề ra; quan tâm ñúng mức
công tác ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học,
giải quyết các vấn ñề liên quan ñến biên chế, chế ñộ chính sách, kinh phí và các vấn ñề
khác liên quan ñến các hoạt ñộng của ngành Giáo dục.
IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và ðào tạo chỉ ñạo các cơ sở giáo dục,
các ñơn vị trường học trên ñịa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
2. Chỉ ñạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn hỗ trợ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và ñào tạo thực hiện tốt
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
3. Chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn cho các ñơn vị trường học
trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tiếp tục quan tâm thực hiện
công tác kiểm tra ñể chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm
các sai phạm trong các ñơn vị giáo dục.
4. Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới
trường, lớp trên ñịa bàn một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch chung toàn tỉnh;
tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp ñể tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và các ñiều kiện
ñể nâng tỷ lệ trường ñạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc học,
ñặc biệt là cấp tiểu học ñể chuẩn bị cho thay sách lớp 1 vào năm 2019; tiếp tục thực hiện
có hiệu quả Văn bản số 3674/UBND-GD ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc
quy ñịnh số học sinh/lớp; quan tâm xây dựng ñội ngũ nhà giáo ñảm bảo chuẩn hóa và
tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy ñịnh của Bộ, Ngành Trung ương. Chỉ ñạo, kiểm tra chặt chẽ
triệt ñể chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục và ñào tạo thuộc quyền quản lý; thực hiện
các chế ñộ, chính sách cho ñội ngũ nhà giáo và người lao ñộng ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh
ñể góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
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V. CÁC TRƯỜNG CAO ðẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÓ
ðÀO TẠO SƯ PHẠM
1. Tổ chức triển khai quán triệt ñến tận cán bộ, giáo viên và người lao ñộng
trong ñơn vị nội dung Chỉ thị số 2919/CT-BGDðT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo
về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; ñồng thời,
căn cứ vào nội dung của Chỉ thị ñể xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
2018 - 2019 của ñơn vị theo ñúng yêu cầu và nhiệm vụ ñược giao.
2. Tiếp tục thực hiện ñổi mới chương trình ñào tạo, phương pháp ñào tạo và
ñánh giá kết quả học tập của người học.
Yêu cầu Thủ trưởng các ñơn vị, ñịa phương, các trường học triển khai thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và ðào tạo ñể tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và ðào tạo./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo ñiều hành thực hiện nhiệm vụ
từ nguồn thu tiền sử dụng ñất năm 2018

Thực hiện các Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện
kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh
ñã chỉ ñạo, yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện ñồng bộ, nghiêm túc những
giải pháp ngay từ ñầu năm.
Công tác thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñã ñược các cấp, các ngành quan tâm
chỉ ñạo và tổ chức thực hiện ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh. ðây là nguồn thu có
vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước và là nguồn vốn
huy ñộng chủ yếu cho ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phát triển
quỹ ñất,...
Thu tiền sử dụng ñất 8 tháng ñầu năm 2018 gần ñạt dự toán ñược giao và tăng cao
so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn thu cần phải ñảm bảo
phát huy hiệu quả cao nhất; trong lúc ñó những năm qua ñang tập trung bố trí nguồn thu
tiền sử dụng ñất chủ yếu cho ñầu tư các công trình kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm
ñầy ñủ ñến công tác giải phóng mặt bằng phát triển quỹ ñất ñể ñấu giá và tái ñịnh cư,
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang tính chất lâu dài.
ðể ñẩy nhanh và triển khai ñồng bộ, thuận lợi các dự án phát triển kinh tế xã hội
trong các năm tới cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu, sử dụng có hiệu quả
nguồn thu tiền sử dụng ñất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, ñơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung
là huyện) tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ñược giao nhằm tăng
nhanh nguồn thu tiền sử dụng ñất trong năm 2018 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo,
cụ thể như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu vực phát triển ñô thị,
Ban Quản lý các Khu kinh tế công nghiệp, Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
tập trung ñôn ñốc việc ñầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch ñấu giá ñất ñể tăng thu
tiền sử dụng ñất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch
sử dụng ñất; ñồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về ñất ñai ñể
triển khai công tác ñấu giá quyền sử dụng ñất.
2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn thu sử dụng ñất cấp tỉnh
theo hướng ưu tiên bổ sung Quỹ phát triển ñất ñể ñảm bảo nguồn vốn bố trí cho các
dự án ñang triển khai cũng như khởi công mới trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

86

CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 05-9-2018

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Căn cứ nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể thực hiện những dự án và nhiệm vụ ñã
ñược giao trong dự toán ñầu năm. ðối với những huyện vượt thu tiền sử dụng ñất
trong năm 2018, UBND huyện sớm báo cáo Thường trực HðND cùng cấp phương án
sử dụng tiền vượt thu sử dụng ñất theo hướng sử dụng tối thiểu 70% số vượt thu ñể
ñầu tư các dự án phục vụ tái ñịnh cư và tạo quỹ ñất bán ñấu giá, ñồng thời gửi Sở Tài chính
và Sở Kế hoạch và ðầu tư trước ngày 15/11/2018 ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
- Rà soát, sắp xếp lại danh mục ñầu tư công năm 2019 và 2020 từ nguồn thu
sử dụng ñất, ñiều chỉnh các dự án chưa thực sự cấp bách ñể chuyển vốn sang bố trí
cho các dự án tái ñịnh cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ ñất. Từ năm 2019 trở ñi, ưu tiên
bố trí dự toán chi ñầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể giải phóng mặt bằng,
ñầu tư tạo quỹ ñất bán ñấu giá, phục vụ tái ñịnh cư sau ñó mới bố trí các nhiệm vụ
ñầu tư phát triển khác.
Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2018
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên ñịa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong tỉnh ñã triển khai
thực hiện khá nghiêm túc các quy ñịnh của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức bộ máy bên trong của một số sở, ban, ngành
từng bước ñược sắp xếp tinh gọn, phù hợp; khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa
các cơ quan, ñơn vị; công tác tổ chức, quản lý các ñơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục
ñược ñổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng. Nhận thức chính trị, tác phong,
lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của ñội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
ñạt ñược, công tác tổ chức bộ máy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn
còn một số tồn tại, hạn chế như: Tổ chức bộ máy của một số cơ quan vẫn còn cồng kềnh,
nhiều tầng nấc, nhiều ñầu mối, mối quan hệ phối hợp của một số cơ quan, tổ chức
chưa thật sự rõ ràng; việc sắp xếp, ñổi mới các ñơn vị sự nghiệp công lập còn chậm,
số ñơn vị sự nghiệp chuyển sang cơ chế tự chủ kinh phí hoạt ñộng chưa nhiều. Kỷ luật,
kỷ cương hành chính trong một số cơ quan hành chính chưa nghiêm; tiến ñộ thực hiện
ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một số cơ quan, ñơn vị chưa kịp thời;
công tác kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện chưa ñược quan tâm ñúng mức, việc phát hiện
vi phạm và xử lý chưa kịp thời, còn tình trạng nể nang, bao che. Tác phong, lề lối
làm việc, tinh thần, thái ñộ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa
thực sự nghiêm túc, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc, còn xảy ra
tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ… Những tồn tại,
hạn chế trên ñã ảnh hưởng ñến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương
nền hành chính của tỉnh. ðể nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và siết chặt
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan,
ñơn vị, bộ phận trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và xây dựng
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.
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b) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25/10/2017 một số vấn ñề về tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập; các kế hoạch của Tỉnh ủy, của
UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết nêu trên gắn với việc thực hiện tinh giản ñến
năm 2021 tối thiểu 10% biên chế so với biên chế ñược giao năm 2015.
c) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại
Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25/10/2017 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng
(khóa XII); Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 và số 100/CTr-UBND
ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng
(khóa XII).
d) Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm tối ña ñầu mối bên
trong của các sở, ban, ngành; hợp nhất, sáp nhập các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ
tương ñồng hoặc có mối liên hệ chặt chẽ, bảo ñảm quy mô hợp lý; giải thể các tổ chức
hoạt ñộng không hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện, trình tự,
thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và quy ñịnh về số lượng cấp phó.
Tiếp tục phân cấp, ủy quyền, phân ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương theo hướng một việc chỉ giao cho một tổ chức, một người chủ trì
và chịu trách nhiệm.
ñ) Tập trung chỉ ñạo, triển khai ñồng bộ, toàn diện Nghị quyết số 30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ,
Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết
số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Quyết ñịnh số 639/Qð-UBND ngày 31/3/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
hàng năm của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; xác ñịnh rõ nhiệm vụ cải cách hành chính
trọng tâm, trọng ñiểm, phù hợp với lộ trình cải cách hành chính của tỉnh và ñiều kiện
cụ thể của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo
Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, ñảm bảo 100% thủ tục
hành chính ñược tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, không ñể xảy ra tình trạng
trễ hạn hoặc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần gây phiền hà, mất lòng tin của nhân dân.
Quan tâm ñầu tư nguồn lực cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại cấp xã.
e) Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế ñể tạo sự chuyển biến tích cực trong
chỉ ñạo, ñiều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu,
phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, ñặc biệt là các
trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm
trễ trong thực hiện nhiệm vụ ñược giao, ñặc biệt là các vấn ñề xã hội quan tâm.
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g) Tăng cường trách nhiệm của người ñứng ñầu, ñổi mới phương thức lãnh ñạo,
ñiều hành; ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện
nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên ñới ñối với người
ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñể xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc
quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc
ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp,
nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép ñăng ký kinh doanh,
thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
cấp giấy phép xây dựng, ñăng ký hộ khẩu, cấp lý lịch tư pháp, tuyển dụng, công chứng,
chứng thực, khám chữa bệnh, lao ñộng - thương binh và xã hội....
- Thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh
của công dân liên quan lĩnh vực của ngành, ñịa phương phụ trách.
- Bố trí thành viên tham gia ñầy ñủ, ñúng thành phần, ñúng giờ các cuộc họp
do lãnh ñạo UBND tỉnh chủ trì. Khi tham dự các cuộc họp, phải chủ ñộng chuẩn bị
các nội dung ñể tham gia góp ý kiến về các vấn ñề ñể ñược thảo luận tại cuộc họp.
- Thực hiện nghiêm túc chế ñộ giao ban tuần theo Quy chế làm việc của ñơn vị mình.
- Thực hiện Quy ñịnh ñi công tác ngoài ñịa phương, ñi công tác nước ngoài.
Sau hội thảo, hội nghị có báo cáo ñề xuất kiến nghị cho Chủ tịch UBND tỉnh về các
giải pháp, nội dung cần tập trung chỉ ñạo các ñịa phương liên quan nội dung hội thảo,
hội nghị.
h) Thực hiện nghiêm túc việc ñánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại
cán bộ, công chức, viên chức theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và
tổ chức triển khai ñánh giá, xếp loại hàng quý, năm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ,
công chức, viên chức tại cơ quan, ñơn vị. Loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức,
viên chức không ñủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm;
nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính
bao gồm cả gám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và ñạo ñức, văn hóa
giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra dưới hình thức ñột xuất, không báo trước,
mỗi cơ quan, ñơn vị kiểm tra ít 01 lần/tháng.
- Triển khai hệ thống camera giám sát hoạt ñộng bộ phận 01 cửa trên phạm vi
toàn tỉnh; hệ thống ñánh giá mức ñộ hài lòng của công dân, tổ chức. Xem ñây là
những giải pháp quan trọng ñể giám sát, ñánh giá cán bộ, công chức khi tham gia
giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng
a) Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này và Quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về
ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trong các
cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập.
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b) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ cương và
trật tự hành chính, ñúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ ñược giao,
không ñể quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ ñược phân công.
c) Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, ñơn vị, các quy ñịnh
về ñạo ñức, văn hóa giao tiếp, quy ñịnh trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm sử dụng
thời giờ làm việc ñể làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp,
hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, ñồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ
nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không ñược ñánh bạc dưới mọi hình thức.
Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñể nhũng nhiễu, gây phiền hà,
trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan ñến người dân và doanh nghiệp.
Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và không xem xét các hình thức thi ñua,
khen thưởng có cán bộ, công chức vi phạm.
3. Sở Nội vụ
a) Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ñôn ñốc,
theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, ñơn vị có liên quan
trong việc tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức thực hiện
sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và ñơn vị sự nghiệp công lập theo ñúng
quy ñịnh. Báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của người
ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị và ñịa phương chưa thực hiện các văn bản của Trung ương
và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả và ñổi mới
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị
sự nghiệp công lập.
c) Triển khai có hiệu quả hoạt ñộng của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ do
Giám ñốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng kiểm tra về công vụ, kiểm tra cải cách hành chính,
Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao ñộng trong các cơ quan hành chính
và ñơn vị sự nghiệp tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh, ñặc biệt ñối với
cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của
người dân, tổ chức và doanh nghiệp; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc
ñối với cán bộ, công chức, viên chức ñể xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết
công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Triển khai các Hệ thống thông tin nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh; trách nhiệm tiếp nhận và xử lý kiến nghị,
phản ánh của công dân, tổ chức; thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh.
b) Triển khai có hiệu quả hoạt ñộng của Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ ñạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, do Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng
kiểm tra các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
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thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ ñạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi,
ñôn ñốc các cơ quan, ñịa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận,
ý kiến chỉ ñạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
5. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Thừa Thiên Huế
ðẩy mạnh tuyên truyền, cổ ñộng các gương “ðiển hình tiên tiến”, “Người tốt,
việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công việc
của các cá nhân, tổ chức, ñơn vị; phát hiện, phản ánh và ñưa tin kịp thời những hành vi
nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
triển khai và chỉ ñạo các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này./.
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