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

Số: 29/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-

UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật 
đất đai;

Căn cứ Công văn số 828/TTg-NN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;

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

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 
42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại khoản 

2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai được quy định cụ thể như sau:
1. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi 

tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Diện tích đất ở tối thiểu 50,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

3,0m được áp dụng cho các phường thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê.



b) Diện tích đất ở tối thiểu 60,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 
3,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:

- Các phường thuộc quận Sơn Trà;
- Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn;
- Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông thuộc quận Cẩm Lệ;
- Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu.
c) Diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

3,5m được áp dụng cho các khu vực sau đây:
- Phường Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ;
- Các phường còn lại thuộc quận Liên Chiểu, trừ các vị trí quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều này.
d) Diện tích đất ở tối thiểu 80,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

4,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:
- Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trừ các vị trí quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này;
- Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ, trừ các vị trí quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 Điều này;
- Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 

thuộc địa phận huyện Hòa Vang.
e) Diện tích đất ở tối thiểu 120,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

5,0m được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các 
vị trí quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

2. Trường hợp tách thửa đất có diện tích đất tự mở đường làm lối đi, yêu 
cầu người sử dụng đất có văn bản tự nguyện hiến đất mở đường, có UBND 
phường, xã xác nhận và đường đi mới hình thành tối thiểu phải bằng với lộ giới 
kiệt hẻm tại khu vực theo quy định đối với các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn 
Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và đảm 
bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phần diện tích này thể hiện là đường 
giao thông.

3. Trường hợp từ 01 thửa đất gốc, người sử dụng đất đề nghị tách từ 05 thửa 
trở lên (kể cả các thửa đất đã được tách ra trước đó): Giao Sở Xây dựng phối hợp 
với Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng dẫn những quy định cần 
thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

4. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành 
từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời với 
việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới 
đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được phép tách thửa 
đồng thời với việc hợp thửa đất và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

5. Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được 
phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2.000 đến 
1/500 trên địa bàn thành phố (trừ khu vực quy hoạch đất ở chỉnh trang).

6. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/500 đã 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy 
hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và 



có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án. 
Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, 
hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

7. Quy định tại Điều này, không áp dụng cho các trường hợp sau:
a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất;
b) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây 

dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng 

nhận
1. Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, 

cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 
trong các trường hợp sau:

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

3. Về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 
Giấy chứng nhận đã cấp và ủy quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà 
ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 
Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 
đất ở tại Việt Nam khi thực hiện thủ tục tại khoản 2 Điều này.

Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên 
và Môi trường.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở 
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:



“1. Thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 25 
ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây 
dựng là không quá 15 ngày;

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là 
không quá 15 ngày;

d) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao đất tái định cư 
không quá 15 ngày;

đ) Cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng 
loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày; 

e) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất là không quá 10 ngày.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 như sau:
“a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân 

dân phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, 
hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp 
không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông 
tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và khoản 16, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, 
công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc 
trường hợp phải cấp phép xây dựng.”

5. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 10 như sau:
“e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số 

liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, 
trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi 
nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ 
sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao 
Giấy chứng nhận cho người được cấp.” 

6. Sửa đổi khoản 4 Điều 10 như sau:
“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: 
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng 

nhận. 
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.”

7. Sửa đổi khoản 5 Điều 10 như sau:



“5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của 
pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện các công việc quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

8. Sửa đổi khoản 6 Điều 10 như sau:
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc.
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc.
c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc.
d) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc.
đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 

ngày làm việc.
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.”

9. Sửa đổi khoản 7 Điều 10 như sau:
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc.
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc.
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc.”

10. Sửa đổi khoản 8 Điều 10 như sau: 
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc.
b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc; Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại quận, huyện chuyển đồng thời một bộ hồ sơ để Phòng Tài 
nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định 
giao đất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp 
nhận (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển ngay Quyết định giao đất đã ký 
cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục tiếp theo).

c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc.
d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 03 

ngày làm việc.

11. Sửa đổi khoản 9 Điều 10 như sau:
“9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc.
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.”  

12. Sửa đổi khoản 10 Điều 10 như sau:



“10. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 
sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc.
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 02 ngày làm việc.
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc.
d) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.”

13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11 như sau:
“a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân 

dân phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, 
hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp 
không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông 
tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và khoản 16, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, 
công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc 
trường hợp phải cấp phép xây dựng.”

14. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 11 như sau:
“e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số 

liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, 
trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi 
nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ 
sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao 
Giấy chứng nhận cho người được cấp.” 

15. Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau:
“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: 
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng 

nhận. 
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.”

16. Sửa đổi khoản 5 Điều 11 như sau:
“5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của 

pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện các công việc quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

17. Sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau:
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Ủy ban nhân dân xã: 05 ngày làm việc.



b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc.
c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc.
d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 

ngày làm việc.
đ) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.”

18. Sửa đổi khoản 7 Điều 11 như sau:
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Ủy ban nhân dân xã: 04 ngày làm việc.
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 11 ngày làm việc.”

19. Sửa đổi khoản 8 Điều 11 như sau:
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Ủy ban nhân dân xã: 02 ngày làm việc.
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.”  

20. Sửa đổi khoản 9 Điều 11 như sau:
“9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Ủy ban nhân dân xã: 03 ngày làm việc.
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc.
c) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.”

21. Sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau:
“5. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 15 ngày làm việc.
b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc.
d) Ủy ban nhân dân thành phố: 03 ngày làm việc.
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.”

22. Sửa đổi khoản 7 Điều 12 như sau:
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.  
b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.”

23. Sửa đổi khoản 8 Điều 12 như sau:
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau:
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 08 ngày làm việc.



b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.
24. Sửa đổi khoản 6 Điều 13 như sau:
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại khoản 4 và khoản 5 Điều 

này được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9, như sau:
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc.
b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.

25. Sửa đổi khoản 1, 4, 5, 6, 7, 9 và bổ sung khoản 11 Điều 15 như sau:
“1. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 
của chung vợ và chồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu 
tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật).

4. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, 
chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 
doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 
liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật).

5. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 
trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 
đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển 
đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng 
đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn 
giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực 
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật).

6. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin 
về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 
thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về 
tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển 
từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 
gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc 
từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 
85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử 
dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 
định của pháp luật).



7. Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 
75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9. Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 74 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11. Đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 
giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp: Thực hiện theo quy 
định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả 
không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

26. Bổ sung khoản 5 vào Điều 18 như sau:
“5. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng 

dẫn những quy định cần thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách 
thửa đất.”

27. Bổ sung khoản 4 vào Điều 22 như sau:
“4. Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn những quy định cần 

thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.”

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp
Hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị tách thửa đất trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thủ tục tách thửa thì 
được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 
26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 / 9 /2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám 
đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, 
xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                      
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

        CHỦ TỊCH
           Huỳnh Đức Thơ


