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      Số: 922 /UBND-TNMT 

ơ 

         Đình Lập, ngày 27 tháng 8  năm 2019 

V/v góp ý dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của UBND tỉnh 

 

 
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1236/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 20/8/2019 về việc 

xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu bản dự thảo Quyết định Ban hành quy định về cơ quan 

tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện 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 Lạng Sơn, UBND huyện Đình 

Lập cơ bản nhất trí với nội dung bản dự thảo và có thêm ý kiến góp ý như sau: 

1. Tại Điều 4. Thời gian các bước thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký 

và cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

lần đầu: 

- Không quá 40 (bốn mươi năm) ngày làm việc đối với trường hợp sử 

dụng đất tại các xã 

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc đối với 

trường hợp sử dụng đất tại các xã 

2. Tại Điều 5. Thời gian các bước thực hiện giải quyết thủ tục cấp giấy 

CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu: 

- Không quá 40(bốn mươi năm) ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng 

đất tại các xã 

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc đối với 

trường hợp sử dụng đất tại các xã 

3. Tại Điều 6. Thời gian các bước thực hiện giải quyết thủ tục đăng 

ký, cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất  mà chủ sở hữu tài sản không 

đồng thời là người sử dụng đất. 

- Không quá 40 (bốn mươi năm) ngày làm việc đối với trường hợp sử 

dụng đất tại các xã 

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc đối với 

trường hợp sử dụng đất tại các xã 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận không quá 03 ngày 

làm việc. 

Góp ý chỉnh sửa thành: Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận 

Không quá  03 (ba) ngày làm việc  

4. Tại Điều 8. Thời gian các bước giải quyết thủ tục gia hạn sử dụng 

đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

Mục 2. Cơ quan giải quyết 

a. Đối với tổ chức: 

- Không quá 06 (hai) ngày làm việc.  

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 06 (sáu) ngày làm việc đối với trường 

hợp sử dụng đất tại các xã. 

b. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Không quá 06 (hai) ngày làm việc.  

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 06 (sáu) ngày làm việc đối với trường 

hợp sử dụng đất tại các xã. 

 c. Cơ quan phối hợp: 

- Không quá 01 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các 

phường, thị trấn; Không quá 02 ( hai) ngày làm việc.  

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 01 (một) ngày làm việc đối với trường 

hợp sử dụng đất tại các phường, thị trấn; Không quá 02 ( hai) ngày làm việc đối 

với trường hợp sử dụng đất tại các xã.  

 5. Tại Điều 12. Thời gian các bước giải quyết thủ tục đăng ký biến 

động quyền sử dụng đất,………… 

Mục 2, ý b. cơ quan giải quyết: 

*Đối với tổ chức: 

- Không quá 10 (tám) ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại 

các xã. 

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 08 ( tám) ngày làm việc đối với trường 

hợp sử dụng đất tại các xã. 

6. Tại Điều 13. Thời gian các bước giải quyết thủ tục bàn hoặc góp 

vốn bằng tài sản……… 

Mục 2.  cơ quan giải quyết 

- Ý a.  

-  Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc.  

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 20 ( hai mươi) ngày làm việc đối với 

trường hợp sử dụng đất tại các xã. 
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- Ý b. 

- Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc.  

Góp ý chỉnh sửa thành: Không quá 20 ( hai mươi) ngày làm việc đối với 

trường hợp sử dụng đất tại các xã. 

Trên đây là nội dung góp ý của UBND huyện Đình Lập về dự thảo Quyết 

định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước 

thực hiện 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 Lạng Sơn, để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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