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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ,  

giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản  
gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 /6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 /6/2015; 
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành  văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp 

nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021; 

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 

đăng ký biện pháp bảo đảm; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy 
định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 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 15/5/2014 của Chính 

phủ; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TRÀ VINH 
  

Số:        /2021/QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày         tháng 8 năm 2021 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-30-2014-tt-btnmt-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-dung-thu-hoi-dat-239132.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-02-2015-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-43-2014-nd-cp-nghi-dinh-44-2014-nd-cp-266954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 
chi tiết thi hành 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. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện 

tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký 
đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày     /8/2021 và thay thế Quyết 
định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 859/QĐ-
UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hồ 
sơ liên quan đến lĩnh vực nhà đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 

2025/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết thủ tục hành chính về đất 

đai. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; người sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài 
sản khác gắn liền với đất và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính Phủ (b/c); 
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);  
- Website Chính phủ; 
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c); 
- Như Điều 3;  
- LĐVP, các phòng, ban,  
trung tâm thuộc Văn phòng; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-13-2017-qd-ubnd-co-che-phoi-hop-giai-quyet-thu-tuc-cap-giay-dang-ky-dat-tai-san-tra-vinh-359159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-13-2017-qd-ubnd-co-che-phoi-hop-giai-quyet-thu-tuc-cap-giay-dang-ky-dat-tai-san-tra-vinh-359159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-13-2017-qd-ubnd-co-che-phoi-hop-giai-quyet-thu-tuc-cap-giay-dang-ky-dat-tai-san-tra-vinh-359159.aspx
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