
U BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

S& d5611 /QD-TJBNTi 

CQNG HOA XA HQI CilU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tti do - Hinh phüc  

Dà Nàng, ngày i5tháng nám 2020 

QUYET ijii 
Ban hành Quy ch phi hop giãi quyt mt s thu ttic hành chInh 

v dàng k dt dai trên dja bàn thành ph Ba Nãng 

U BAN NuN DAN TIIANH PHO BA NANG 

Can cz Luát T chzc C7iInh quyn dja phitong ngày 19 tha'ng 6 nàm 2015, 
Lut tha d6z bO sung mç5t sO' dilu cña Lu2t To chic ChInh phz và Lu2t tO chü'c 
chIn/i qzeyên d.iaphzrong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ciLutDd't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 
Can cii' Nghi ä'•inh sl 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cáa ChInh 

pith v quy d/nh chi tilt thi hành m5t sl dilu cüa Lut ddt dcii; 

Can ci Nghj djnh so' 01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 nàm 2017 ci'ia ChInh 
pith vl tha dli, bO' sung m5t sl nghi djnh quy dinh chi tilt thu hành Ludt dá't dcii; 

Can ci't Thông tic sO' 25/2014/TJ'-Bqy'/j'vrJ' ngày 19 tha'ng 5 nám 2014 ci'ia Bç3 
Tài nguyen và Môi tru'ông Quy dinh ve bàn dl dia chInh, 

Can ci Thông tic SI 3 3/201 7/TJ'-BTNMT ngày 29 tháng 9 nám 2017 ci'ia B3 
Tài nguyen và MOi trztông Quy djnh chi tilt Nghj djnli sl 01/2017/ND-CF ngày 06 
tháng 01 nám 2017 ci'ia ChIn/i pith tha dli, bo' sung mç5t SI nghf djn/i quy djnh chi tilt 
thi hành Lut dá't dai và sia dli, bl swig m5t sl dilu ci'ia các thông tic hu'óng dan thi 
hành Ludt dá't dai, 

Can cz Quye't djnh sO' 42/2014/QD-UBND ngày 26 tháng 11 nàm 2014 
cza UBND than/i phô Dà Nàng Ban hành quy dinh quán lj nhà nithc ye dat dcii 
trên dfa bàn thành phO, 

Can cü Quylt djnh sl 29/2018/QD-UBND ngày 31 tháng 8 näm 2018 cza 
UBND thành phO Dà Näng ye tha dli, bO sung 1nt sO diêu cza Quy djnh quán 
1j5 n/ia nwó'c ye dat dai ban han/i kern theo Quyez' djnhsO 42/2014/QD-UBND 
ngày 26 tháng 11 nám 2014 cia UBND thànhphó Dà Näng, 

Can cz Quylt djnh sO' 317/QD-UBND ngày 21 tháng 01 nárn 2019 cia 
UBND thành ph0 Dà Näng ye viéc cOng bO thi tuc han/i chInh rnái ban hành, 
thz tyc hành chInh tha dOt, bd sung, thay thl thuóc thârn quyên giái quyêt cia 
Sà Tài nguyen và MOi frit&ng  thànhphO Dà Nang; 

Theo d nghj cza Giárn dO'c SO' Tài nguyen và MOi tntdng tçii Ta trInh sO' 
467/TTrST1s/MT ngày 30 tháng 7 nárn 2020 và COng van sO 3379/STNMT-
VPDKDD ngày 04 tháng 9 nárn 2020, 

QUYET DiINH: 
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Diu 1. Ban hành kern theo Quyet djnh nay Quy ch ph6i hçip v vic giãi 
quyêt mOt so thU tic hành chInh phô biôn, thung xuyên ye däng k dat dai trén 
dja bàn thânh phô Dà Nng. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k và thay th 
Quy& djnh so 9375/QD-UBND ngày 25/12/2014 cUa UBND thành phô Ba 
Näng ye vic ban hành Quy chê phi hçip ye vic giãi quyôt mt s thU tiic hãnh 
chmnh ye dat ctai trên dja bàn thành,ph và Quyêt djnh so 7452/QD-UBND ngày 
08/10/2015 cUa UBND thành phô ye vic sira doi, bô sung Quyet djnh so 

9375/QB-UBND ngày 25/12/20 14. 

Dieu 3. Chánh Van phông Doàn Dai  biu Qu6c hi, Hi dng nhân dan 
và Uy ban nhãn dan thành phô Ba Nng, Giám doe các S: Tài nguyen và Môi 
tnrOng, Xây drng, NOi  vi, Tix pháp; Ciic truâng Ciic Thuê thành phô; ChU tjch 
UBND cáo qu.n, huyn; Chi cc truâng Chi ciic Quãn 1 dat dai; Giám doe Van 
phông Bang k dat dai thành phO; Giám dOc Trung tarn Phát triên qu5' dat thàrih 
phô; Giárn doe Trung tarn Cong ngh thông tin Tài nguyen và MOi tnr&ng; Giám 
dOe Trung tarn K5' thu.t Tài nguyen và Môi trithng; ChU tjch UBND cáo 
phuông, xa; ThU tnxO'ng các don vi và Ca nhân có liOn quan chju trách nhim thi 
hanh Quyet dnh nay. 

Van phOng Doàn Di biu Qu6c hi, HOi  deng than dan và Uy ban than 
dan thânh phô Ba Näng chju trách nhirn cong khai Quyet dnh nay trOn Cong 
thông tin din tCr cUa thành phô E)à Nang./ ,..- 

No'! nhân: 
-NhuDiu3; 
- 'ITFU Dà Nng (d báo cáo), 
- TTHDND thãnh ph6 (dê báo cáo); 
- CT và các PCT UBND thành pho; 
- Luu: VT, DTDT, STN&MT. 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI C1TU NGI]IA VIT NAM 
THANH PRO A  NANG Doe Ip - T do - Hnh phile 

QUY CRE PilOT H1P 

V vic giâi quyt mt s thu tue hành chInh ph bin, thtrè'ng xuyên 
v däng kj dt dal trên da bàn thành ph Ba Näng 

(Ban hành kern t.heo Quyêt dinh so •56A  /QD-UBND ngày .trtháng. näm 
2020 cia UBND thànhphO Dâ Náng) 

Chtro'ng I 

NHNG QUY DjNH CHIJNG 

Diêu 1. Muc dIch và yêu cu 

Quy ch nay ban hành nhm xác dinh rô nOi dung cong vic cüa don vi 
chi tn là co' quan dàng kr dat dai vói cac co' quan, don vj phôi h9'p; th&i gian xir 
1", giái quyêt ho so' cüa tfrng co' quail, don vj trong quy trmnh giãi quyêt rnQt so 
thu tyc hàrth chmnh ye dàng kr dat dai pM biên, thuing xuyên và sir phôi hcip 
lien thông gia các co' quan, don vi trong viêc giài quyêt thu tijc hành chInh; xác 
dinE trách nhim ci the nêu d xãy ra vi phm cua co quan, don vi và trách 
rihirn cUa cOng chCrc, vien chrc, ng'ithi lao dng thrc thi nhim vi. 

Diu 2. Phim vi Va d6i tixçrng áp diing 
Quy cM nay áp dung cho các co quan, don v,  cá nhân trong vic giài 

quyêt mt so thu tiic hành chInh Co bàn, thi.thng xuyën ye däng k dat dai do Co 
quan dàng kr dat dai là don vi chü tn thuc hiên theo quy djnh cüa pháp lut. 
Phân bô c' the thôi gian, nhiém vu cu the cua tmg co quail, don vj, cá nhân 
tham gia phôi h9p giài quyt thU tc hânh chInh v dàng k dat dai. 

Diu 3. Noi np M so', trã kt qua và nguyen tc tip nhn M so' 
1. VAn phOng Fàng kr dt dai tip nhân M so và trã k& qua d6i vo'i M 

chüc, co s& ton giáo; ng1ri Vit Nam ctjnli CU & nuOc ngoài thrc hin d an dãu 
tu; to chic rnró'c ngoài, cá nhân nuó'C ngoài, doanh nghip Co von dâu ttx nuO'c 
ngoài. 

2, Bô phân tip nhn và trá kt qua tnrc thuôc Van phOng UBND qun, 
huyên tiêp nhân ho so và trâ ket qua dôi vOi ho gia dInh, cá nhân, cong dOng dan 
Cu; ngu'i Vit Nam dinE cu a nuc ngoài throc sä hru nhâ gän lien vói quyên 
sfr dirng dat & tai Vit Nam. 

3. Tru&ng hçxp h gia dInh, cá nhan, cong dng dan cu CO dat tai các xã 
thuOc huyên Hoa Vang, nêu co nhu câu nOp hO so' dAng ky, cap Giây chirng nhân 
lan dâu, cap li do b mat thI Uy ban nhân dan các xã noi có dat tiêp nli3n ho so 
và trà kêt qua theo quy djnh cUa B thu tyc hành chInE. 
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4. Khi tip nhn M so phãi kim tra, tip nhn dii thành phân, s6 hrqng h 
sci theo B TTHC, dánh so thir tçr tài 1iu, k vào ô tiêp nh.n tai  Dcm theo mâu 
quy djnh; liru Dcrn phái ctuço tIt dü cáo ni dung theo yêu câu ciia ngixâi sfr 

A F S A • A F r A dicing dat; vao tui va ghi day du thong tin tren tui chua ho s. Co Phieu hxang 
dan neu ho SG chua day du, chtra h lç. 

5. Trong tnxô'ng hçip tip nhn h sor cp di Giy chi.ng nhn ma trên 
Giây chirng nhan dê nghj cap d6i chtra Co th hin so' do thira dat hoc dA cO sor 
dO th'ra ctât nhung Thông phái trIch 1iic tr ban dO dja chInh (nhix do dac  giá djnh 
theo tça dO dOc lap, do dc theo h ta dO BN 72, theo bàn do qüy hoach clii tiêt 
.phân 1O) hoc cirira hO So' do ye nhà ô, côngtflnh xây dng khác nhà âthi 
thirc hiçn tiep nhn dong tho'i thu tic trich liio, trich do ket hçip vcn thu tiic hanh 
chinh chinh thi'rc theo yOu cu cüa ngu&i sfr diing dat. 

Diu 4. Mt s nguyen tc trong vic phi hçrp thiyc hin thu tic hành 

1. Thai gian th'rc hin thu tiic hành chInh dLIçIC tInh k tfr ngày nhn dixçic 
day dü ho so' hçip l. Th&i gian nay Thông bao gôm thai gian thirc hin nghia vi 
tài chInli cüa ngirO'i sü ding dat, th&i gian xem xét xir 1' dôi vai trithng hçip sir 
ding dat có vi phm pháp luat, thi gian trtxng câu giám djnh. 

Thai gian thirc hin d6ng thai, 1ng ghép nhiu thii tic hành, chmnh v dt 
dai Thông qua tOng thOi gian thic hin die tfrng thñ tiic do cQng li. Tnrang hqp 
cap Giây chng nhn lan dâu, cap dOi Giây oWing nhn dông bat dodo v lai 
ban do la Thong qua 50 ngay lam vice theo quy dpih ti khoan 40 Dieu 2 Ngh4 
djnh 01/2017/ND-CP. 

A

D6i vâi cáo xä thuQe huyn FTOa Vang ku th'çrc hin thu t1ic cho d& ttxçmg 
h gia thnh, canhan: Cap Giay chixng iihan lan dau; Cap doi Giay chung nhn; 
Chfrng nh.n bô sung quyOn sO' hftu tài san gän liOn vâi dat; Chuyn quyên si'r 
ding dat; ChuyOn miic dIch sir dirng dt thi duqc tang them thO'i gian Thông qüá 
05 ngày lam vic. SO' Tài nguyOn và MOi trtthng clii dao  Ythi phOng Däng k dat 
dai phân bô thOri gian tAng thOrn phü hçip tai  các cong dotn .nOi bO cia VAn 
phông DAng k5' dat dai dOi vói vic giãi quyt ho so' thuOc dja bàn huyn HOa 
Yang. 

2. TruO'ng hqp nhn M so' chira dy d, chua hcip l thi trong thai gian t& 
da 03 ngày lam vic, co' quan tiôp nhn, xir l ho so phài thông báo và hixàng 
dan ngirO'i np h so b sung, hoàn chinh M so theo quy dnh. KOt qua giái quyêt 
th tiic hành chmnh phái trá cho ngirâi sO' ding dat, th sO' httu tài san gAn liênvói dt 
trong thai hn Thông qua 03 ngày lam vic k tO' ngày có k& qua giãi quyOt 

3. Vic giao, nhn, luân chuyn h so' xCr l phái ducc kim tra kr xác 
nhn ngay khi giao ithn ho so. TrtrO'ng hçp chua thông nhat kiOn vâi co quan 
liOn quan, h6 so phüc tp hoc chuyn thông tin chixa d&y dii thi trong thai gian 
.01 ngày lam vic kO tO' khi do'n vj nhn di.rcic yOu cu phôi hçip phái CO vAn bàn 
phãn hi, trong do nOu cii the l do chua xir lr, nOi dung, ho so, tài lieu can bO 
sung d dam bão cho vic xi:r l5. 

chinh 
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4. Lien quan den viec xem xét xir 1 dôi vói tmmg hçcp sr dçtng dat có vi 
ph?m, lay )'kiên co' quan quàn 1r mba rnthc có lien quail; trirng câu giám dnh 
khi giãi quyêt thu tiic hànli chInh: 

a) Thô'i gian phi hcip 1y r  kin giâi quyt thu tiic hãnh chInE không qua 
05ngày lam vic, du'çc tInh tr khi dcm v nhan dixcic van bàn cia co' quan xin 
kiên den khi co' quan xin r kin nhân li thrçc vAn bàn phàn hôi (CAn ci'r thai 
gian vAn bàn den tti mi Go' quan trong tnro'ng hçTp chuyên lien thông trén H 
thông quãn lr vAn bàn then hânh hoàc thai gian ghi trong dâu vAn ban den ti 
môi co' quan nêu lthông the chuyn trén R th6ng quán 1' vAn bàn diêu hành lam 
moe tinE th&i gian phOi hop quy dinh cüa thu tue hành chInE). ThOi gian tnrng 
can giám djnli thrc hin theo quy djmb cUa pháp 1ut ye tnrng câu giám dnh. 

b) VAn bàn dà nghj ly lcin phài gal kern theo M so' có lien quan 
tránh tmnh trng kéo dài thi gian trá lô'i vAn bàn do phài sao 1iic các 1oi ho so'. 
VAn bàn trã 1ôi phài dáp t'mg cung cAp dy dü thông tin, diêu kin can thiêt dê 
giãi quyêt thu tiic hành chInh. Trong trithng hçxp các nQi dung chua ci the hoc 
phãi vin dan nhieu vAn bàn quy pham pháp lut lien quan thI trIch dan vAn bàn 
quy phrn pháp 1ut lien quan dê ben nhân thông tin có co' sä tham chiêu. 

c) Khi có sil thay di v th&i gian giài quyt thu tiic hânh chInE theo quy 
dinE cua phap luât dat dai, phap mat co lien quan va quy dinh cua UBND thanh 
phô thI áp dung theo quy djnh m6i và Quy chê phôi hop phãi dugc trinh diêu 
chinh kjp thii cho phü hçip vó'i quy dinE. 

d) Viéc phân b thi gian, nhim vu cu th cua phông, bO phn, can b xa 
l' trong ni b co' quan, dan vi do co' quan, dan v do xem xét phân bô phü hop 
nhAm dam bão thyi gian duoc quy dinh cho tmg Ca quan, dan vj cüa tirng thu 
tiic hành chinh ti Quy ch nay. 

Diu 5. Trách nhim cila cr quan quail 1 xây dirng và tài nguyen Va 
môi trtr?rng trong vic cung cAp, chuyn giao thông tin quy hoich xây drng 
do thj, quy hoch, k hotch sfr d%ing dAt 

1. DM vi quy hoach xây dung do thj: S Xây drng chlu trách nhim 
chuyên giao day du, kjp th&i nhtmg thông tin quy ho?.ch hin hu'u cho VAn 
phông DAng k dat dai dê cp nht bàn d dja chinE, bàn dO quy hoach sr d'mg 
dat. Dôi vâi ,quy hoch mOi phát sinE, mâi duc phê duyt; ngoài vic chuyen 
giao, cOng bo theo quy dinE cüa pháp mat, thI trong thai gian không qua 03 ngày 
lam vic, kê tr ngày du?c phê duyêt, S& Xây dirng phái Co trách nhirn chuyên 
giao cho Van phOng DAng k dAt dai d cp nh.t bô sung, lam co' sO' dôi chieu, 
giãi quyêt ho so' thu tiic hành chInE nhm dam bâo thrc hin th'ing uy djnh cüa 
pháp lust. Vic chuyên giao thông tin quy hoch gôm cà bàn giây duçic phê 
duyt và bàn so dê thun lçii trong viêc cap n1it, chông khàp ban do. 

2, Dôi vO'i quy hoch, kê ho?.ch su dçing dAt: SO' Tài nguyen Va Môi 
tru&ng (trçrc tiêp Chi civic Quân l)' dAt dai) chiu trách nhim chuyen giao day dü, 
kjp thO'i nhthig thông tin quy hoach hin hfru cho VAn phOng DAng k) dat dai. 
Dôi vO'i quy hoch, ice hoch sir ding dAt mO'i phát sinE, mói ducic phê duyt; 
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ngoãi vic chuyn giao, cong b6 theo quy djnh côa pháp 1ut, Si Tài nguyen Va 
Môi tnthng chi dto chuyn giao cho Van phOng Dàng k dat dai dê dOi chiêu, 
giãi quyêt ho so' thu tiic hânh chInh nh&in dam bão thc hin dung uy djnh c'àa 
pháp 14t. Vic chuyn giao thông tin quy ho.ch gôm Ca ban giây duçic phê 
duyt và ban so dê thun lqi trong vic cp nhat, d6i chiéu phiic vii giái quyêt 
thu tiic hành chInh ye dat dai. 

3. Van phông Dà.ng k dt dai có trách nhim cp nhat thông tin ye quy 
hoch xây drng do thj, quy hoch, 1c hoch sr diing dt do các cci quan quán l 
nhà nithc chuyôn giao theo dim a, dim b nôu trén trong thôi gian không qua 05 
ngày lam vic dé cung cap (trirc tip cho Chi rihánh và trén. file dàng chung) cho 
cac phông, Chi nhánh trrc thuQc d thirc hin giái quyôt thu tiic hành chInh theo 
d'áng quy dnh ci:ia pháp 1ut. 

ChtrongII 

PHAN BO TH1I GIAN, NBTM VIJ CHU TRI, NRIM VU PHOI 
HOP CUA TUNG CCI QUAN, DC%N VT,  BQ PllN NIHAM GL&I Q1JYET 
•MQT sO THU TVC HANTEL CIIINH CCI BAN, THUING XUYEN yE 

HANG KY DAT DAI 

Diu 6. Thu tic hành chinh áp di,ing cho dói t1r9'ng 1t h gia dInh, cá 
nhân, cong &11g dan cir, nguô'i Vit Nam djnh cir & rnró'c ñgoài thrçrc s& hüu 
nhà & gán lin vó'i quyn sfr dng dt & t3i Vit Nam. 

1. Dàng k và c,p Giy chi'rng nhn quyn si'r ding dat, quyn s& hiu nba 
a và tài san lchác gàn lien vâi dt ln du 

Chi tit tti Phti l'çic 1.1 dInh kern. 

2. Cp di Giy chüng nhn quyn su diing d.t, quyn s& hru rihà a và tài 
san khác gán lien vO'i dat 

Chi tit tai Phii lic 1.2 dInh kern. 

3. Tách thCra dt hoäc hcp th(ra d.t 

Chi tMt tai  Phii 1iic 1.3 dInh kern. 

• 4. Diig k) bin dng do chuyn nhuvng, cho thuê, cho thuê 1i, thira k, 
tang cho, gop vn b.ng quyên sfr dimg dt 

Chi tit t.i Phii luc 1.4 dmnh kern. 

5. D5ng k, c.p Gthy chüng nhn di vâi tnring hçip d'trçc giao dt tái 
djnh ctr. 

Chi tit ti Phii 1iic 1.5 dInh kern. 

6. Chuyn miic dIch sir ding dt cüa h gia dInh, Ca nhân d6i vài triing 
hçrp phái dirçic Ca quan co th.m quyn cho phép 

CM ti& tai Phu 1mc 1.6 dInh kern. A,' 
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Diu 7. Thu tic hành chinh áp diing cho di tlr9'ng là t chü'c (hoc it 
nht mt ben tham gia giao djch là t chfrc), co' s?r ton giáo; ngirô'i Vit Nam 
djnh cii r rnthc ngoài thtrc hiên dir an du tir; t6 chfrc rnr&c ngoài, cá nhân 
nir&c ngoài, doanh nghip có vn ttu fir ntró'c ngoài 

1. D5ng k, cp Giy chmg iThn quyn sr diing d.t, quyn sâ hfru nhà i 
va tài san khác gàn lin vâi dt cho ngithi nhan chuyn nhirçmg quyên si dicing 
dat, niva n1à a, cong trInh xay d%rng trong các dr an phát triên nhà a 

Chi tit ti Phi litc 2.1 dmnh kern. 

2. Dáng kr thay di tài san gn lin vói d& vào Gthy ching nhn d cap 

Clii ti& ti Phu 1iic 2.2 dInh kern. 
A A. .h A A A A , 3. Cap doi Giay chrnig nhan quyen su dung dat, quyen so huu nha ova tai 

san khac gan lien vrn dat 

Chi ti& ti Ph'ii 1iic 2.3 dinh kern. 

4. Dàng k Va c Giy ch'trng nhan quyn s diing dat, quyn s& htru nhà 
i và tài san khác gàn lien vâi dat lan dan 

Clii tMt tai  Phi%i 1iic 2.4 dinh kern. 
5. Dáng k bin dng quyn s1r ding dat, quyn s& hfru tài san gàn lin 

vOi dat ti-ong các trung hcp chuyn nhuang, cho thuê, cho thuê 1i, gOp von 
bang quyên sir ding dat, quyOn sa hfru tài san gn han vài dat 

Chi tMt tai Phu liic 2.5 dInh kern. 

Chiroiigffl 

KIIEN TH1Y1NG, XU' LY VI PHM 

Diu 8. Khen thirông 

T chi'rc, ca nhan có nhiu thànli tIch xut sc trong vic thrc hin Quy 
ch nay thI ducic xót khen thixOng theo quy djnh cUa Nba nuâc. 

Diu 9. Ky lut 

1. Cong chirc, viên chirc, ngixOi lao. dng co hành vi vi phm trong viêc 
thc hin Quy ch nay thi tay theo tInh cMt va mi'rc d vi phm ma bj xir l 
trách nhirn hành chInh hoc tru.y ciu trách nhirn hlnh sir, tnthng hçip gay thit 
hai v 4t chit thi phãi bi thu&ng theo quy djnh cüa pháp luat. 

2. Nguâi lqi ding chfrc vi4i, quyn han  d viii lçi, thiôu trách nhim, gay 
phin ha, sách nhthi, thirc hin cOng vic thrqc giao chrn thai gian theo quy 
djnh thI th.y theo tImh ch&t và mfrc vi phm ma bj xir l kr 1i4t hoc truy cu 
trách nhim hmnh sir, tnrâng hqp gay thit hai  v 4t cMt thi phái bi thu&ng 
theo quy djnli cua pháp 1ut. 
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8 

Diu 10. Trách nhim kim tra, giám sat 

Si Tâi nguyen và Môi trithng, Si Ni vii theo chüc nàng, nhim vçi Co 

tráeh nhim 1cim tra, giám sat vic thc hin Quy ch này.
,
, 

TM. UY BAN NIJiN DAN 
ciur lId 

CHUTICU 
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J4N 

Bu'&c 1; Tip 
nhân h so' tfr 
ngix&i sCr dicing dt 

BffO'c 2: Chi 
nhánh Van phOng 
dang k dAt dai 
phAn cong b 
phn hoc viên 
chirc thi.rc hiên 
cAc cOng vic 
ngay sau khi rthân 
duo'c ho so' 

LIJU Y ThEM 
Km TAC 

NGHh1P CiJ 

- Thixc hiên theo 
thi'rtirlAyso; 
- LuAn chuyn ho 
so' d xir l vAo 
cuoi buôi iam 

viéc hoàc chAin 
nhAt vAo 17h00 
hAng ngAy. 

Gill 
CH 

Ap ding 
ho so' 
np ti 
BO phn 
môt cOa 
qun, 
huyn 

Phi Inc 1.1: D 
h5 gia dmnh 

(Kèmt 

clip Gily chá'ng nhn quyn sü ding dlit, quyn so' lifru nhà o' và tài san khdc glin lien vo', dat th du (cho dông dan cw d'ang th dyng dOt, khongphai dOt tái dinh cw) 
tai Qzt dinh sli: JCA /QD-UBND ngi tháng .... näm O2O cta (ND thà ihphli Dà NJng) 

NTITEM yr Cu THE 

Viên chirc tiêp nhn TTHC: 
1. Kim tra, tiêp nhn îü thành phàn, so hrçmg ho so' theo Bô TTHC, dánh sO thtr tr tAi lieu, k vAo O tiep nhn tai Dan theo mu 04aJDK, liru Don phAi thrc tIt dO cac 
ni dung theo yeu cAu cOa ngirOi sir diing dAt; vào tOi vA ghi day dO thông tin trOn tOi 
ch(ra ho so'. 

CO PhiOu hurO'ng dn nOu ho so' cluia dy dO, chtra hop l. 
2. Cp rthat vào,phân mêm và xuât biOn nhn giao cho ngix&i np. 
3. Qudt ho so' dôi vOi trtrO'ng hap nglrJj sO dung dAt chi moi np bàn sao (co dôi chiOu 
bàn gOc). 
4. Trithng hp nphô so' trirc tuyOn thI tip nh.n theo hInh th(rc trtjc tuyn. 
5. Chuyên ho so' dOn Chi nhAiih VAn phOng dAng k dAt dai.  
ViOn chfrc k5 thuât: 

1. Kim tra thirc din, 1p Bàn mO tA ranh gio'i, mc giO'i VA ly kin ngirii sO dimg dt 
liOn kO theo dOng quy dnh tai Diu 11 Thông hr 25I2014rITB1 vA Diu 8 Thông tir 33/2017fTT-B]JfJ' 

Kim tra thông tin quy hoch va có Phiu kim Ira xAc nhân phu hçrp hoäc không phU 
hop vO'i quy. hoach xAy dimg, quy hoach sO dicing dt d. kêt hop vOi xác nhn cOa 
UBND xA, phiio'ng ye thOi dim sO dung dAt dO xfr 1hô so'. 
2. Kim Ira dO lieu bàn d& dO lieu h so' quOt d xac djnh thOa dt dA thrçic cp giy 
chirng nhàn chu'a. Thrc hin trIch lvc hoc trich do theo quy djnh, do vO tAi san gAn liOn vO'i d.t (nOu Ca), cap n.hOt, chinh l bàn d dia chmnh. 
3. Tham miru vAn bàn gui phiu ly ' kin co' quan quAn 1 nha mràc d& vOi loi tAi 
sAn dAng k trong trting hop chü sO hOu tài san gn lin vOi dAt không có giay t 
hoac hiên trng tài sAn CO thay dôi so vOi giây t& theo quy djnh: 

- KiOm tra tmnh 
day dO cOa ho so', 
dan 04a/DK, xac 
dnh vj fri trOn 
bàn d, IOn kO 
hoach va lien he 
ngo'Oi sO dung 
dAt thông nhAt 
thri gian kiêm tra 
thtrc th. 
- KiOm tra thuc to 
thOa dat, do vO 
tAi sAn IrOn dat, 
lap bàn mô tA 
ranh giO'i, chinh  

TONG 
THOI 
GIAN 
TBTfC 
JTTN 

25 
ngày 
lam 
vçc 
(DOi 
vó'i ho 
So' phâi 
trIch do 
thi cong 
them 05 
ngày 
lam 
vic cUa 
thütuc 
trIch - 
do. Dôi 
vó'j ho 
so' phãi 
hem 
yt 
thrcic 
cong 
them 15 
ngày 
lien tic 

01 ngày 
lam 
v1c 

04 ngày 
lAm 
vIc 

/'  Ol 
IAN 

TUNG 
BUYC 
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t 
nhn ho 
so') 

- Dr thão, ban hành van ban gi 1y kin ngay sau khi kim tra thtrc dja, do v rihà, 
dat; nêu rO th&i gian quy djnh ca quan dirge 1y kin trá kyi không qua 05 ngày k 
khi nhn van bàn (can ci thii diem chuyên van bàn lien thông •tren egov, th?i gian nay 
hoàn thành dng thii trong khoãng thôi gian cüa Brnc 2 và Bixoc 3). Trir&ng hop 
clara xác djnh chInh xác thai diem tao 1p tâi san lren dat thI giri van bàn lAy lcin ccy 
quan quàn 1 xây dijng ngay sau khi UBND phir?mg, xà xác nhn t?i Biràc 3 dirO'i day. 

- Theo dOi, don d6c, nhn két qua phüc dáp vic lAy )' kiën. 

4. Giri DoTi kern bàn trIch do, trIch luc thCra dAt, so' d nhà, Bàn mO tã ranh giOi dAt va bàn 
sao hO so' lien quan den UBND cAp xã d lAy kiAn xác nhn (có s theo dôi k than thOi 
gian giao, nhân Iai, thông nhât hOsa phãi niem yet hay không phãi niêm y& theo quy 
djnh; tnx?mg hop ho so' phrc tap  can lAy kin ngoài các ni dung yêu cAu xAc nhn tai 
mu dan thI Chi nhãnh Van phOng Dang k dat dai cO th phát hanh van bàn di kern). 

- Hirong dAn thu tiic niem y&, biCn bàn kt thüc niêm y& cho UBND cAp xA (thrOng hap 
phãi niêm yet theo quy djnh). 

- Theo dOi, dOn d6c và nhân Iai  h so' sau khi dirac UBND cAp xã xác nhãn. 

1 - bàn c dja 
chlflh, xuat ban 
trich 1c, trich do 
thira dat theo quy 
dinh. 

Biroc 3. UBND 
cAp xã kim tra, 
xác than ti Do-n 
theo mAu 04aJDK. 

05 ngày 
lam 
vic 

KiAm ira, xác nhn dAy dü các thông tin theo mu Dan 04a!DK. Trong tnrOng hap phai 
niëm yet theo quy djnh cüa pháp lut dat dai thi th chrc niêrn yt cong khai theo dung quy 
dinh tnroc khi xác nhãn (thoi gian nim y& 15 ngày không tInh vào thOi gian giãi quy& 
thu tic hãnh chInh) và 1p biên bàn ket thüc them yet. Chuyên ho scr sau khi da xác nhân 
cho Chi nhánh Van phOng Dàng k dat dai thixc hin cãc birOt tiép theo; Tnr?ng hap 
không xác nhn dirge t{ti Dan 04a/DK thl cO kien phãn hôi bang van bàn, neu l do cii 
thA gCri dn Chi nhãnh Van phOng Dàng k dat dal trong khoàng thai gian cOa bi.râc nay. 

Tntàng hrp lid so' du'çrc tiêp nhn t1i UBND xii t/iI ngay sau ngày tiEp nhn UBND xii 
phái dê nghj Clii n/ian/i Vim phông Ding 1g dat dcii thyv hen vic trIch luc, trIch do nhu-
quy din/i tai Bzthc 2 trzthc /thi niêm yet, xác n/un mdu 1)072 04a/DK và saudó gzi ho so' 
dèn Clii nhánh Vim phOng Ding Ic') dat dcii dé tiêp tyc giai quyêt các bu'ác tiêp theo. 

Birc 4: Chi 
nhánh V' h' anp ong 

ie xac 
than Dcm theo 
mu 04a/DK, cp 

02ngay 
lam 

• 

ViCn chüc diro'c phân công, Trthrng Bô phn và lãnh do Chi nhánh: 

cap Giây chImg nhn vào don däng k: 

- Vienchuc dirge phãncóng ghi cii th tit,• khoãn,diu, van bàn làmcàn.cü vao nôi dung 
xác nhn; cp nht ca s& dit lieu dat dai; ket xuât Phiêu chuyn thông tin co- quan 

Vien chi.'rc thuc 
hin ciii th tfrng 
nhirn vu theo 
phân cong. 
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nJ4t cc sx dt 1iu 
Va chuy&i thông 
tin cho C(Y quan 
Thu 

Brnrc 5: Co quan 
Thué thc hin 
xác dnh nghia vtl 
tai chfnh 

Binyc 6. Chi 
nhánh Van hông 
Dang k5' dat dai 
hoãn thién h so 
trInh cap giy 
chcmg nhn 

Bu*c 7: PhOng 
Tài nguyen và 
Môi trLrtrng thm 
fra, frinh UBND 
cAp huyn k9 giAy 
chug nhn  

Birorc 8: Chi 
nhánh Van phOng 
dàng k5' dat dai 
t1irc hiên cáo 
cOng vic san khi 
nh@i GiAy ching 

03 ngày 
lam 
viêc 

03 ngày 
lam 
viçc 

05 ngáy 
lam 
vice 

Vién chic th l: 
quët (Scan) b6 
sung ho so 
NVTC, Ti trinh, 
Danh sách dii DK 
cAp GiAy ching 
nhn. 

Vién chic thz l: 
DOug dAn xác 
nhn vâo giAy ti 
theo ding quy 
dinh cia TT 
33120171fF-
BTNMT tnr&c 

 

 

3 

01 ngây 

v1c 

Thuê, trInh k5'; 

- Tnx&ng Bphn,.lanh do Chi nhánh k, ghi rô hç t&i, ch(icvu, thôi dim thm tra,k5' 
duyt và dóng dâu vào Don; K duyt Phi&i chuyn thông tin NVTC. 

2. Viên ohrc duco phán cong gil thông tin dja chunh d&i cci quan thug d xác dinh Va 
thông báo thu nghia vi tai chinh: 

- Quét h so, tài lieu vào co sà di lieu hoc quét b sung nu dA quéttr khi m6itip 
nhàn; 

- Chuyn thông tin xác dinh NVTC b&ig h so giy hoc bang  din tfr (néu duçic). 

Ca quan Thu can ci Phiu chuyn thông tin, h6 so lien quan d xác djnh và thông báo 
ngbia vti tài chinh, gil thông báo cho Clii nhánh Van phông Dang k dt dai d chuy&i 
cho ngithi Si ding dt. 

1. Vien chic dirçirc phân cOng nhn thông báo thuá và chuy&i cho nguôi scr ding dAt, 
nhn 1i chfrng ti hoàn thàuh nghia vi tài chinh (bàn g6c hoc bàn sao cOng ch(rng, cO 
d6i chi&i bàn gc); cing bàn g6c cac ba1 giây tôr lien quan. khi np ho so trijc tuyên 
(nu dirçc tiêp nl4n lrirc tuyen truâc do). 

2. Vit, in giAy clung nhn (ca trithng hçrp cAp GCN cO din tich tang them thth)c 
thâni quyen cia UBND quan, huyên), 1p Tr trinh kern luân chuyn ho so din tCr Va 
GiAy chum  nhn dã vit cho Phông Tài nguyen va Môi tnr&ng. 

1. Ki&n tra, th.ni tra h so va trinh UBND cAp huyn k cAp GiAy chi'mg nhn. 
2. Chuyn GiAy ching nhn dA k cho Chi nhãnh Van phông däng k dAt dai. 

1. Viên chic dirçcc phán cOng 4p nh@ b sung thông tin GiAy chiñg iihn duçic cAp 
vito h so dja chinh, co si di lieu dat dai: 

- Cp n14t b sung them thông tin giAy chCrng nhn vito cci si di liu;quét glAy ching 
nhn dit k duyt; 

Chuy&i GiAy chingithan da k cho B phn mt cia. 

ho
an

l-0
3/

10
/2

02
0 

11
:4

0:
53

-h
oa

nl-
ho

an
l-h

oa
nl



  

nhn dä k duyt 

       

   

2. Xác nhn vào ban chunh giy ti vic da cp Giáy chIrng nhn theo quy dinh và lap 
danhmuc h sci, dua vào liru tr11. 

  

   

khi 1p danhmic, 
km tnt 

 

  

Bwc 9: Trã kt 
qu& giái quyét thU 
tiic hãnh chmnh 

01 ngày 
lam 
viçc 

1. B phn mQt cUa cp nht vao S tip nhn va trã.k& qua, thu phI, l phi (nu có), 
thu hi Biên nhn h sa và trá kêt qua cho ngtr&i sfr ding dat (có k nh.n kêt qua). 
2. Ngu?ñ duqc cp Giy. chcmg nhn np li bàn chfith giy ti theo quy dnh nu mài 
np ban sao khi np h6 sa) .tniot khi nhn Giây chUng nhn d chuyn Chi nhánh van 
phông dAng k dat ctai Itru vào h6 scy. 

KET TfflJC QIJY TRtNH./. 

Trà két qua theo 
thU t,r flOp biën 
nhn ho •scy va 
váo các th&i diem 
thIch bçp trong 
ngày. 

 

          

          

          

          

GM c/ta: Trong qua trinh thtc hin niu có vthng mc d nghj c4c don vj tdng hqp, báo cáo d xuot v Sã Tat nguyen và Môi tru'ông (Thông qua Van p/tong 
Dãng /çj d& dat) d tdng hqp, tham miru .UBND thành pM tha dôi bO sung c/to p/ia h(ipi 
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i4y ci, frng nhn quyn sfr dung thft, quyn so' hü'u nhà ö và tài san khdc gIn 1in vo'i dli (cho ho gia dInh, tc) 

hcip tgi Quyê't d'jnh. so: .J5-I /QD- UBND ngOy . .Ytháng . i. nám 2020 cáa UBND thành pho' Dà N&ig) 

TONG 
TH 
GIAN 

' RiNB-k/ 

BTYOC/C( 
QUAN TJTUC 

I-JTN 

THI 
GIAN 
TLJG 
BTX(C 

NBIIM VU CU THE 

LU'U ' 

Gm TAC 
NGHIEP CU 

TILTJ'C 
i-flFN 

lifE 

07 ngày 

Biró'c 1: Tiep 
than he1 so tir 
ngiOi sfr dung 

', 

Viên chiic ti nhän TTHC: 
1. Kim tra, tiêp nhn dii thành phn, s hrcmg he1 so theo B TT'HC, dánh se1 thii ttj tài lieu, k2 vao ô tip nhãn tai Bcm theo rnâu 1O/DK, liru Don phãi throc tIt dii các ni 
dung theo yeu cu cüa ngu?ri sii dung dat; vào tiii và ghi day dü thông tin tren tiii chIra 
ho 
CO Phieu huiing dn nêu hO so chtra day dii, chua hop l. 
2. Cp nht vâo phânmêm va xuât biên nhn giao cho ngtryi nôp. 
3. TrtrOng hap np hO so trirc tuyên thI tiép nhn theo hInh thirc trtjc tuyOn. 
4. Chuyen he1 so den Chi nhánh Van phOng dang k' dat dai 

- Thiic hiên 
theo thu tii lay 
so; 
- Luán chuyên 
ho so dé xii l 
vao các thoi 
diem trong 
ngày: 1 1h0O và 
1ThO0. 

BrO'c 2: Chi 

dan Van 
dt dai phàn 
cong b phân 
hoäc viên chiic 
thi.rc hien cac 
cong vice ngay 
sau khi than 
diroc he1 so 

03 ngày 
lam 
viec 

Viên chfrc, Tru'&ng Bô phân, Iãuh do Chi nhänh: 
1. Viên ch(rc vã Tnniing BO phan kiem tra he1 so, xác nhân vao don de nghi ye 1 do cp dôi Giây chiing nhn tai mu 1O/DK: 

- Xác 1p he1 so lien quan theo quy dnh ciia thu tUe hành chInh và kiem ti-a co sii dft lieu de1 dôi chieu; 

- Gin cu the tik khoàn, dieu, van bàn lam can cii vào nôi dung xác nh.n; k, gin rO h9 ten, 
thOi diem thãm tra hôso và chuyên ho so cho Tnniing B phn; 

. . . - Tnrong Bc phn xem xet ky, cho l.p dir thao van ban bao cao ket qua xac 1p ho so du dieu 
ki&i trmnh cp de1i GCN, trmnh lãnh dao Chi nhánh. — 
2. Lath dao Chi nhãnh xem xét k9 thAm djnh Dan, k9 duyet van bàn trInh cap dOi GCN. 

3. Viên chiic drc phàn cOg te1ng hop he1 so chuyen ha so dn Phô DK&CGCN: 
Thirc hiên vào se1, dóng du van bàn trinh cp de1i GCN; 

Vién chiic thirc 
hin theo phân 
cOn 
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2 

          

    

- Thirc hin quét h s, tâi lieu, cp nht ca sà dir 1iu va chuyn h sci bang diôn ti.'r 
d&i Phông DK&CGCN. 

   

       

  

Btróc 3: Van 
phông Dang k 
dt dai thm tra, 
k3 giây chüng 
nhn theo üy 
quyén 

Btróc 4: Nhn 
kt qua ttr 
VPDKDD vA trâ 
k& qua cho 
cong dan 

2,5 
ngày 

01 ngày 
lam 
viçc 

Viên chfrc dtrçvc phân cong và lãnh d3o VPDKDD thirc hiên: 
1. ViOn.chüc tip nhn h sci trinh tr Chi nhánh qua.phtrang tin diôn tir va chuyn vin chCrc kim tra. 

2. Kim tra h sci trén h th6ng cci si dir lieu, in vi& giAy chirng nhân vã trmnh k3 Giy 
chüng nhn: 

- Vin chUc duçic phân cong kim tra, in vi& GCN chuyn lanh dao pjiông; 

Trithng hqp chua dü diu kin thi 1p Phi&t trTlnh chuyn trà, nêu rO cAn cir, quan dim 
dé xuât và htróng dn ciii the de Clii nhAnh bO sung trinh lãnh do theo mu PhiOu trinh. 

- Viên ch(rc tip nhãn 1p Ti trmnh kern danh sách cp GCN chuyn dn länh do 
phOng; 

- Lanh do phong xem xét k trinh và chuyn vien chi.'rc tip nhn h sa cUa phong d 
trmnh PGD VPDK; 

3. Phó GiAm dóc VPDKDD xem x6t k ti trmnh, danh sAch dü diu kiën. 
4. Giãm d6 VPDKDD k GCN theo üy quyn vã chuyn cho Phong DK&CGCN. 
5. Viên chrc Phông DK&CGCN dn STN1vrr dóng du, vào S c&p GCN, quét (Scan) 
GCN và chuyn Giy chng nhãn dâ kcho Clii nhAnh VAn phOng dAng k dat dai.  
1. Chi nhánh phAn cong vién chfrc cp nht b6 sung cci st dir Iiu a. chuynGCN da 
1ç9 cho B phn mt ctra. 

2. B phn mt cCra vito S6 theo döi tip nhn vit tnt k& quA, thu phi, thu hi Biên nhn 
sa (thu nhn ho s lion quan nOu nOp trrc tuyOn d&lp danh mic dua vito lirn trir) Vt 

tnt kt qua cho nguOi sir dung dat. 

3. Ngtrôi sir diing dt k nhn giy chCrng nhn. 

KET TIJ:UC QIJY TRINII./.  

ViOn ch(rc thuc 
hin theo phan 
cong 

Tnt kt quit 
theo thir tV flop 
biOn nhn ho 
scv Vt vito ctc 
th&i di&n thfch 
hçip trong 
ngày. 

  

       

       

          

          

Ghi chá Trong qua trInh thu-c hiên. náu có vuóng m& d nghj các don v/ tdng hqp, báo cáo d xuñt v So Tài nguyen và Môi trzràng (Thông qua Van 
phông I)anglg dat claz) tie tong p, thammuu UBND thànhphô tha dôi, ho sung chóphii hçip./. I 
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BirOc 1: Tip 
nhii h sci tfr 
ntryj si:r dung 
dat 

lithe 2: Chi 
nhánh Van 
phOng dàng k5' 
dat dai phãn 
cong b phn 
hoäc vién chi.'rc 
thirc hiên cac 
Cong vic ngay 
sau ku nhn 
thrcc hô scy 

1. Tácb 
thü'a dat 
(khong 
chuyên 

A quyen) 
hoäc Ip 
thü'a dat 

15 ngãy 
lam vjéc 

THOI 
GIAN 
TUG 
BU'UC 

01 ngày 
lam 
v1C 

LULl Y IliEM 
Kill TAC 

NGJIIEP CTJ 
rI1J 

- Thirchin theo 
thOftr1Oyso; 
- Luân chuyn ho 
so' dé xr 15' vao 
cac thOj diem 
trongngày: llh0O 
va 17h00. 

Vien ch(rc thrc 
hin theo phOn 
cOng vO dUng quy 
dinh. 

Gill 
Chill 

Phu 

(Kè 

'a dât hoàc hip thfra fiJt (Cho ho gia dInh, cá nhdn, cOng dng dan cir,) 
'1 hp tii Quy& dlnh s: i5i /QD-UBND ngày 2Tthángi. nám 2020 cza (JBND thanhpMDaN&ig) 

NHLM VI CIJ TIIi 

Viên chfrc tiêp nhn TTHC;
- 1. Kirn tra, tiêp nhãn du thành phân, sO hrçmg ho so' theo Bô TIIIC, 

dánh sO thir hr tài 1iu, k5' vao ô tiép nhân ti Do'n theo mâu 1 1/DK, liru 5' Dan phãi chric tit dü cac nôi dung theo yu cäu cOa ngirOi s0 
diing dat; vao tiii va ghi day dt thông tin trén tOi chira ho so'. 
CO Phiêu hirOng dk nêu ho so' chira day dO, chira hop l. 
2. Cp nhât vao phãn mêm va xuâtbién nhân giao cho ngixyi nôp. 
3. Tnräng hop nap ho so' tnxc tuyên thi tiép nhan theo hinh thi.rc trrc 
tuyën. 
4. Chuyên ho so' den Chi nhánh Van phOng dAng k5' dOt dai  
Vj chfrc va IOnh dao Chi nhánh thuc hiên: 
1. Vién ch(rc do dac dia chInh d chia tâch thira dt: 
- Dix thOo va trinh van bàn ly 5' kin cOa co' quan quOn 15' quy hoch 
ye ht tOng, thông tin quy hoch d6i vói tnthng hop phOi lOy 

5' Men; 
- Kim tra thixc t& di chiu va xac nhân quy hoach dóf vOi tnrOuig hop khOng phOi lay 5' kiên, do dac, chinh 15' bàn do, trIch do phOn din 
tfch tách thi'ra de 1p Bàn Inch do theo quy dnh vO xOc 1p hO so' cOp 
dOi GCN, chuyên ho so' cho TrixO-ng bô phOn. 
2. Viên chi'rc thu 15', Throng Bô phn vO LOnh do Chi nhanh Ip ht 
so' trmnli VOn phOng DOng k5' dOt dai cap Giây chmrng nhn cho ngtr&i sfr dmg dOt dOi v&i thra dat mài lOch, hop thira: 

- Viên chirc duo'c phOn cong kim tra, ghi C1I th chi ti& 15' do tOch thfra, hop thfra; khoOn, diêu, vOn bàn lam cOn c(r vOo hi dung xac nhn ti mau 
11/DK;  

TE 
THU 
TC 

HNH 
CII NH 

GTAN 
TmJc 
flIN  

TRtNH T 
CAC 

BUOC/CO.  
QUAN TilL C 

]JJ1N 

09 ngày 
lam 
v1C 
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2 

          

    

- Viên chirc dine phân cong son thão nOi dung clang k bin dng do 
táeh thi'ra trén giy chrng nhn dirge tach va Co si d1t lieu dat dai; 

- Viên chi'nc dirge phãn Cong du thão Tii trinh d ngh cp giy chCrng 
• nhn, kern danh sách da diêu kin cAp giy chüng nhn, k cA cp d& 
giây chi'rng nhn doi vol din tich con 1i sau tách tluranu ngix?ni s1r 
ding dat có nhu câu; 

lflháYTnhVàk)rnháynôidungdangbjefldong; 

- Lath dao Chi nhãnh xem xët k3 duyt ni dung bin dung, danh 
sách cAp GCN vA van bàn trinh cp GCN. 

3. Viën chcrc dirge phAn cong cp nht Co sâ dii 1iu dt dai. Thc 
hin quét h6 so, tài liuvà chuyên ho so bang din tir dn Van phOng 
Dang ky" dAt dai.  

Viên chüc thrçrc phAn cong Va IAnh d3o VPDKDD thiyc hin: 
1. Viên chCre dirge phAn cong tip nhn h6 so trinh tr Chi nhãnh qua 
phucnng tin din tir và chuyn viOn chi'rc ki&n tra 

2. Kim tra M so trOn h th6ng Ca sâ dii lieu, in vi& giy chng nhn 
và trInh k' Giy chirng nhân: 

- Viên chirc dirge phân cOng kim tra h so, dii 1iu bàn d VA h so 
quét, in viôt GCN, k kirn tra vAo Danh sAch tii Chi nhánh trinh và 
chuyn viOn chfrc tip nh.n ho so; 

Trithng hçnp china dii diu kin thi 1p Phiu trinh chuyn trA, nêu rO 
cAn cii, quan dim dê xuAt và hiring dan ci th d Clii nhánh bO sung 
trinh lath dao theo mu Phiêu trinh. 

- Viên chic tip nhn 1p T& trInh kern DS cp GCN VA chuyn cAc 
Phiu trInh chuyn trA h so (nu Ce) dn LAnh dao phOng; 

• - LAth dto phOng xërn x&.diu kin dAng k, l do tách, hgp thfra, k 
trInh và chuyn viOn chic tiOp nl4n h so ciia phOng d trInh PhO 
• .Giám dOe VPDK;  

    

  

Bthc 3: VAn 
phOng Dang k5 
dt dai thm tra, 
k) gi&y chüng 
nhn. theo üy 
quyên 

4 ngAy 
lAm 
vic 

Vin chic PhOng 
DK&CGCN thijc 
hin theo phAn 
cong. 
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2. Tách 
thfra do 
chuyén 
quyên 
môt phân 
thfra dat 

20 ngày 
lam viêc 
(15 ngày 
tách 
thi'ra, 05 
ngày 
chuyên 
quyên) 

Btnic 4: Nhân 
kêt qua tr 
VPDKDD và 
TM kt qua cho 
cong dan 

Buo'c 1: Tip 
nhgii ho so' tir 
niroi sr ding 
dat 

Biro'c 2: Chi 

01 ngày 
lam 
v1c 

01 ngãy 
lam 
vIc 

05 ngay 

3. Phó Giám dc VPDKDD xem xét k t?r trthh, danh sách dü diu 
kiên. 

4. Giam dc VPDKDD k GCN theo üy quyn vã chuyên cho Phôñg 
DK&CGCN. 

5. Viên ch(rc PhOng DK&CGCN dn STNMT dóng du, vào S cp 
GCN, Scan GCN và. chuyen Giây chü'ng nhn c1 k cho Chi nhthih 
Van phOng däng k3' dt dai.  

1. Chi nhánh phân cong viên chi'rc cp nht b sung ccx sti dt't 1iu và 
chuyn GCN dã k cho B phn mt cfra. 

1. B ph.n mt cüavào S theo dOitip nhn vã trãk& qua, thu phi, 
thu hôi BiOn nhn ho so' (thu nhn hO so' lien quan nOu np trtjc tuyen 
dê 1p danh mic thra vào km tr&) và trã k& qua cho ngtthi s diing 
dat. 

3. NgiiOi sir ding dt k nhn Giy chCrng nhn. 

KET TIIUC QUY TRtNIJ./.  
Viên chü'c tip nhn TTHC: 
1. KiOm tra, tiOp nhãn dü thánh phãn, sO hrcmg hO s theo BO TTHC 
ye trIch do, trIch luc thUa dat va thu tiic chuyên quyOn dánh so thr tir 
Mi lieu, k vao ô tiêp nhân tti Dcm theo mâu 1 1/DK, liru Dan phãi 
thro'c tit dü cáo nOi dung theo yêu cu cüa nguOi sfr diing dat; vào Mi 
va ghi day dü thông tin tren Mi chi'ra ho so'. 
CO Phieu huOng dn nCu ho so' clura day du, chua hap l. 
2. Cap nht vao phân mOm va xuât biOn nh.n giao cho ngiiOi nQp. 
3. Tro'o'ng hap nOp hO so' trijc tuyOn tin tip nhn theo hmnh thrc trijc 
tuyOn. 
4. ChuyOn ho so' dOn Chi nhánh Van phOng dang k' dat dai. 
Lwu : Nhán thátuc trIch do, trIch luc dé tách th&a tnthc, thu phi va 
hen thai gian trâ két qua theo thu tc trIch do, trIch luc va n/iOn thá 
ttc chuyén quyn sau k/il dã dttçrc cong chzng và ngztô'i sirding dOt 
flop 4r1 ho so' (tiêp nhán, hen Era ket qua theo 02 cong dogn)  

Trithng hap tách thàa do chuyn quyn sCr. dtng. mt  phn thüa dt 

Trá kt qua theo 
thir tir nOp biOn 
nhân ho so' và vào 
cáo thO'i diem 
thIch hap trong 
ngày. 

- Thiic hiën theo 
thir tr lay s; 
KiOm tra thông tin 
ngän chin. Nêu 
có ngàn chn tin 
tir chôi tiêp nhn 
va có phiOu 
hm5ng dn trã lO'i 
nêu rO nguyen 
nhân; 
- Luan chuyn M 
scy dê xü l vão 
cáo thri dim 
trong ngày: I [bOO 
và 17h00. 
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4 

nLhãnhi Van 

phông ding k5' 
dat dai phãn 
cong b phn 
•hoAc vi&i cht'rc 
thrc hin các 
cong vic ngay 
sau khi nhân 
duçic hO sa 

lam 
v1c 

(chuyen nhuçing, tng cho hoc do giãi quyt tranh cMp, khiu nai, to 
cáo, dâu gin dt hcc do chia tách hO gia dinh, ithOm ngi?yi sir dijng 
dat; doxr 15' hqp dông th chap, gop von, k biên ban du gia quyn 
sdngdatdthihaithan) 

Do the dla chinh d chia táh thüa dat: 

- Viên.chi'rc &rçic phãn cong dr tháo vâ trinh van ban 1y 5' kin cüa 
ca quan quán 15' 9UY hoach  v  ha tang, thông tin quy hoach di vOi. 
trumg hqp.phãi lay 5' kin. Ki&n tra thông tin quy hoach vâ cO Phiu 
kiOm tra, dôi chiêu thông tin quy hoach xây drng, quy hoach sir dung 
dat dOi vOi tnthng hçip không phái 

lay 5' kiên quy hoach; 
- Viôn ch(rc duqc phân Cong kièm tra thiic t, do dac trfch do phn 
dith tfch tách thCra, chinh 15' bàn d& Ip sa d6 trIch do theo quy dnh, 
ghi 5' kiên thâm djnh Dan tách thra va chuyên cho Tnithig Bô phãn; 

Dan, sa dO trich do; 

- Lânh dao Chi nhánh xem xét k5' duyt và chuyOn sa d trich do, 
Dan dä k5' thm djith thông qua Bô phn mOt cCra cho nguäi sir d1ng 
dAt dé thrc hin cong chirng, chirng thrc theo quy dinh. 

Liru 5': Thai gian cong chzng, chz-ng t/ntc khong 
tmnh vao thai gian 

giái quyêt thñ tic. Tnthng hctp ngt?ri szc dung ã'át lthong nôp igi ho sa 
.trong th&i han tdi da 30 ngày k.é tic ngay trd kit qua thdm djnh dü 
diu kiçn tách tlnth (theo quy djnh tgi khoân 6 Dieu 95 Lu2t DOt daO 
di giái quyIt chuyn: quyn môt p/iOn thica dOt thI BO phn m5t cica 
khép igi hd s0 và thông bao din ngw&i sic dung dOt, bô phn hoác 
viên c1n-c xie l lid sci biêt de ket thz2c hO s0. Viêc tad/i thica chi cO 
hiêu lc khi dii dwoc dang kfi biEn dng theo quy djnh tgi k/wOn 7 
Dieu 95 LuOt Dat dcii 

Kim tra tInh dAy 
dii cUa don tách 
hop thira, dièu 
kin clang k5', 
thong, tin ngàn 
chAn.... 

'Bróc 3: Chi 
iihánh . Van 
phông clAng k5' 
dAt . dai . phân 

03 ngày 
lam 
v10 

1. Vién chirc Bô phn mOt  cira nhn 1a1  h 'so sau khi dtrçic cOng 
chirng, chthig thijcchuycn quyn, htrUng dn kê khai thu vã nhn ho 
so chuyn quy&i d chuy&i Chi nhánh. 0 

2. Vin chfrc thii 15', TruâtigBo phn và Lanh do Chi nhánh hoàn 

-Kimtratfnh 
dAy dii ciia Hop 
dOng, clan clang k5' dng, dièu 
kin dane 
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5 

cong bô phân 
hoc viên chirc 
giat quyet thu 
tue chuyên 
quyn 

thiên h sa trixo'c khi ehuyén xác djnh NVTC: 

- Viên chüc thrçic phãn cOng kim tra, cp nht c s& diE lieu dt dai, 1p 
Phiu chuyn thông tin xác dinh NVTC và chuyn Thxâng Bô phn; 

' 
- Tnr&ng B phn kim tra ho sci, trInh länh do Chi nhánh k)' 
chuyn thông tin NVTC; 

- Lath do Chi nhánh xem xt k5' duy& Phiu chuyn thông tin 
NVTC• 

- Vienchi:rc thi I' thrc hin quét h so', tãi 1iu va hin chuyên ho 

thông tin ngan 
chn; 
- (ue ieu 
chuyen, GCN, 
E)crn däng k3 bin 
dng, Hçp dong, 
T& khai trithc b, 
Thue TNCN, giay 
t hen quan mien, 
giãm thud,... 

din tfr cho co' quan Thuê. 

Bufrc 4: Ccr 
quan Thuê thirc 
hin xac djnh 
nghia vi tài 
chinh  

02 ngay 
lani 
ViC 

Co' quan ThuO cn dr Phiu chuyôn thông tin, hO so' lien quan dé xác 
dnh va thông báo nghia vi tài chinh, gri thông báo cho Chi nhánh 
Van phOng Däng k c1t dai d chuyn cho ngtrii sir di,mg dat. 

• 
Bthc Chi 
111141111 van 
phông Dàng ' 
dat dai hoàn 
th1cn ho so' t 

04 ngày 
ian 

'iêc 

Viên chfrc this 1, Trir&ng B phn và LAnh do Chi nhãnh hoàn 
thién hO so', trinh cap GCN: 

1. Viên chirc dirac phan cOng (hoc tip nhn) in thông báo NVTC và 
chuyên cho ngtiO'i sfr diing dat. Nhn chüng tir hoàn thành nghiá viii tài 
chInh chuyên B phn dang k(Bãn gôc hoc ban sao chi'mg tir có cong 
chirng); thu nhn GCN và ho so' lien quan nêu tnxâc do np trijc 
tuyên; 

Lint 5r:  ThIi gian thirc hiên nghia viii tãi chfnh cUa ngirOri sCr diing dat 
khong tInh vão thO'i gian thirc hin 1THC. 

2. Vién ch(rc dtr ic phân cong Dang k bin dng trén giy ch(mg nhan do 
tách thfra và chuyên quyên và cp nht co' s& diE lieu dt dai; dir thâo T? 
trinh kern danh sách d ngh cp giy chirng nhn, cã cp di Giây 
chfrng nhn dôi vài din tIch con lai  sau tách thira nêu ngixM str diing 
dat cO thu eãu. 

3. Tnrâng B ph.n xem xét diu kiin dang k, k3 thm tra trInh länh 
dao Chi nhánh. 

Vien ch(rc thirc 
hiên theo phân 
cO'ng 
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Luu kMm tra du 
lieu bAn dO, ho so' 
quét, quy dinh 
thOu kiën tAch 
thiia 

4. Lath do Clii nhánh xem x& k duyôt danh sách và van ban trinh 
cap (3CN. 

5. Cap nhât, quët bó sung hO so', tài lieu Va chuyn hO so' bng din tii 
dOn Van phông Dàng k dat dai. 

ViOn chfrc dir rc phân cong và länh do VPDKDD thijc hin: 
1. ViOn chiic tip nhanhO so' trinh ttr Chi nhánh qua phiro'ng tiên diên 
tfr và chuyOn viOn chirc kiOm tra. 

2. KiOm tra hO so' trOn h thOng co' sO dti lieu, in vit giAy chiing nhâri 
va trInh k Giây chiing than: 

- Viêri chiic diic phân cong kim tra hO so', di 1iu ban dO vã hO so' 
qut, in viêt GCN, k, kim tra vâo Danh sách tfr Chi nhánh trmnh va 
chuyOn viOn chiic tiêp nhan hO so'; 

Tnimg hçip chua dii diu kién thI lap PhiOu trinh chuyën trã, nOu rO 
can cii, quan thOrn dOxuãt Va hrn5ng dn cii thO dO Chi nhánh bO sung 
trinh lath dao theo mâu PhiOu trinh. 

- ViOn chIrc tiOp:nhân 1p TO trinh kèm.DS cOp GCN và chuyOn các 
Phiu trinh chuyOn trã ho so' dOn Lãnh do phOng; 

- Lanh do phOng xem xét thOu kiên dang ks', 15' do tach, h thiia, k9 
trInh vii chuyOn vien chiic tiOp nhan hO so' ciia phOng dO trmnh PhO 
Giám dOe VPDK. 

3. Phó Giám dOe \'PDKDD xem xt k t trmnh, DS dii thOu kiên. 
4. Giám dOe VPDKDD k GCN theo Uy quyOn vii chuyOn cho Phông 
DK&CGCN. 

5. Viên chiic Phông E)K&CGCN dOn STNMT dóng d&u, viio SO cOp 
GCN, quOt (scan) GCN vii chuyOn GiOy ch(mg nhn dii k3 cho Chi 
nhánh VAn phOng dAng k dOt dai.  

1. Chi nhánh phAn cong viOn chCrc cap that bO sung co' sii dti' 1iu, lap Tri kOt quA theo 
danh miic hO so', dua vAo urn tri't va chuyOn (JCN dii k2 cho B phn thu ttj flOp biOn 
môt ciia. ithán ho so' va vao 

Biniic 6: Van 
phong Dng k 
dat dai thâm tra, 
k giây chfrng 
nhân theo iiy 
quyen 

Bw&c 7: Nhn 

4 ngày 
lam 
v1c 

01 ngày 
lam 
v1c 

6 
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cac thi dirn 
thIch hçrp trong 
ngay. 

- Thiic hiên theo 
thl'rtl!layso; 
- Luân chuyn hO 
so dé xii 1)2 vao 
cac thri diem 
trong ngày: 1 lhO0 
va 17h00. 

Kim tra thuxc t, 
chinh 1)2 ban do, 
GCN, CSDL va 
dang k)2 biên 
dng do thu hOi 
dat. 

Trã k& qua theo 
thu tr nôp biên 
nhan hO so vão 
các th?i di&n  

7 

3. Tách 
th&a do Không 
Nba qua 10 
thu hôi ngày làni 
môt piân 
thira dat 

k& qua tcr 
VPDKDD và 
Trã két qua eho 
cong dan 

Biroc 1: Tip 
nhn hO sa tfr 
cac Ban GPMB 
hoäc Ngaoi si:r 
dicing dat 

BirO'c 2: Chi 
nhãnh Van 
phông däng k)2 

thirc hiên cac 
hoc viên chUc 
cong b phn 
dat dai phân 

v'c 
lam 
O8ngày 

cong vic ngay 
sau ku nhân 
duçic ho so 

01 ngIy 
Bu*c 3: Trã kt lam 
qua v1c  

2. Bphn mQt cCravào S theo dOi tip than va trá k& qua, thu phi, 
thu hOi Biên nhân hO so va trã kêt qua cho ng1ri sfr diing dat. 
3. Nguxi sCr dicing dt k)2 nhn giy chi'rng nhân. 
KET TIJUC QUY TRINII./.  
Viên chuc tiêp nhân TTUC: 
1. Kim tra, tiëp nhn dii thành phãn, so hrgng ho so theo Bô TTHC, 
&nh so thii tr tài lieu, k)2 vao o tip nhn ti Don theo mu 11/DK, 
hru)2 Dan phãi duuc tft dü cac nôi dung theo yeu câu cüa ng1xYi sii 
dung dat; vao tiii va ghi day dii thông tin trn tLii chira ho so. 
Co Phiêu hrOng dn n&ih so chira dy dU, chi.ra hçrp 1. 
2. Cap nht vào phAn mêm và xuât biên nhn giao cho ngir&i np ho 

3.Tnxig h np h so tic thyn thI tip nhn, giãi quyt theo hhih 
thirc trrc tuyên; 
4. Chuyn hôsa d8n Chi nhãnh VänphOng dang k)2 dt dai.  

Chi nhánh Van phông dang k9 dt dai can Cu quyt dnh thu hi dt 
ciia ccj quan nhà rnxOc có thâm quyên thirc hin các cOng vic sau: 
1. Wén chiic thrcyc phãn Cong kim tra, do dc, chinh 1)2 ban d dja 
chInh, cap nhât CSDL, chinh 1)2 so do GCN, soan tháo nOi dung biën 
dngtrn Giy chthig rthân, ghi )2 kin thâm djnh Dan tách thfra vâ 
chuyên cho Tnimg B phn. 

2. Tnthng BQ phn xeni xét k)2 trinh Lanh do Chi nhánh k)2 thm 
dinh Dan, nôi dung bin dng. 

3. Lath duo Chi nhanlu xem xét k)2 duyet xac nhn bin dng, xác 
than don. 

4. Chi nhanh phan cOng vien chCrc 1p danh miic h so, dua vao hru 
tnt và chuyên GCN d däng k)2 biên dng cho Bô phn mt cra. 

1. Bô phn mt ciia vào S theo dOi tip nhân Va trã két qua, thu phi, 
lé phi (nu eO), thu hôi Bin nhân hO sa va trä kêt qua cho Ngithi np 
hO so. 

01 ngây 
lam 
v1c 
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8 

3. NgiiO'i np h sa k3 nhn Gi 

KET TIIUC QUY TRINELI. 

chi'rng nhân. thfch hçcp trong 
ngày. 

G11d c/ia: Trong qua trInh thrc hin, nu có viráng mc d ngh các dun vi tdng hçxp, báo cáo d xuát vSà Tài nguyen và 
Môi trtthng (Thông qua Van phóng Dang k9 ddt daV d tang hQp, (ham initu UBND thành phô tha dô1, bô sung cho phi hcrp.t 
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Phii I sin dng do chuyn nhirqng, cho thuê, cho thuê Ii, thfra k, tng cho, gop vn di vói h3 gia dInh, 
ca n 

(Kè4thii hçip tgi Quyt djnh s: 3561 /QD-UBND ngày lrtháng  .1. nãm 2O2Ocza UBND thànhphDà NIng) 
¼ 

TONG 
THO! 
GIAN 
THUC 
IILN  

CAC Bu(IC/Ca 
QUAN TmrC 

JITN 

TUO'I 
GIAN 
TNG 
BU'OC 

NIIIEM VIJ CI TIlE Gill ci)I 
LTJIJ Y 'IIIEM 

lUll TAC NGIIIP 
CIJ Iffl 

05 ngày 
lam 

Bir&c 1: Tiep 
nhan ho so Ui 
ngixoi sir dung dat 

0,5 
ngay 
lam 

Huâng dn kê khai thu thu nhp, l phi trtxâc b, cam kát bão v môi 
tnthng(nêu dat tr6ng); thông tin ye chU tnrang lien quan den hoànthành 
thuê dat phi nông nghip, thuê doanh thu xây dirng,... Kiêm tra so b 
pháp l Giy chi'rng nhn, thông tin ngän chn truot khi tiêp nhan. 
Viên chirc tiêp nhn TTHC: 
1. Kiêm tra, tiêp nhân dü thành phân so hrong ho so theo Bô TTHC và . . - . .,. , :5 . cac to khai NVTC quy dmh danh so thu lix tat lieu, ky vao o tiep than - . . tat Dcm theo mau 09/DK, liru y Don phãi dixie tit du cãc not dung theo 

,. , -. -. , - . ,. yeu cau cua ngtroi sir dung dat; vao tin va ghi day dii thong tm tren tin 
chira ho so. 
Co Phiu hi.rOrtg dn nu h so chira dAy dO, chira hop l. 
2. Cap that vao phân mêm va xuât biên nhn giao cho ngu&i np. 
3. Tnrtrng hop nOp h so trirc tuyn thI tip nhOn theo hlnh th(rc trc 
tuyên. 
4. Chuyen ho so den Chi nhnh Van phOng dàng k dat dai. 

- Thixc hin theo thu 
tij lay so; Kiem tra 
thông tin ngän chn. 
Nêu có ngn chn thl 
ttTr chOi tiêp nhân Va 

. 

co phieu hucing dan . . 
tra 1n neu ro nguyen 

,. ithan; 
- Luãn chuyen h so 
d xir l dàng k3 vao 
các thai diem trong 
ngày: llh00 và 
17h00. 

Ap dung 
chuyen 
quyen toan 
b th dt 9 ira a. 

Biróc 2; Chi 
nhánh Van phông 
(Tang k2 dt dai 
phan cong bô 
phn hoan Viefl 
chUc thire hiên 
the cong 
ngay sau 
dixie ho so 

01 ngày 
lain 
VICC 

Viêu chfrc thu I, Trtr(mg Bô phãn và Lath (Tao Chi uhánh: 
-

S
. * . 1. Vien chirc (TIWC phân Cong kiêrn tra hO so, 1p Phiëu chuyën thông tin 

nghia i tài chmnh, ghi ni dung thâm djnh (can ei'r diêu, khoãn, van 
bàn,...) van Doii dang k) bien dQng (mäu 09/DK). . 
2. Trmrng BQ phan xem xét k trhth Lath (Tao Chi nhánh. 

3. Laith (Tao Gin nhanh xem xet ky duyçt Dan, Phieu chuyen thong till 
nghia vii  tat chInh. 

4 Viên chixc duo-c phân cOng quet hO so, tat lieu va gui thông tin dia 
chInh (bang phi.rcrng tin dien ta) den cci quan thud d xác djIIII Va 

- Kiem tra tInh dây 
du cua Hop (Tong, 
don (Tang k dng, 
diu kiin (Tang k, 
thông tin ngàn ch*n, 
He thông CSDL 
cong chimg (neu 

- Quët Phiu chüyn, 
GCN, Don (Tang ky 
biën dng, Hop 
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2 

    

thông báo thu nghia v11 tài chInh. 

     

      

dng, T?i khai trtrâc 
ba, Thuë TNCN, 
giây tô liOn quan 
min, giãm thuO,... 

  

        

  

BrOc.3: Ca quan 
Thug thixc hiôn 
xác dinh nghTa vi 
tâichInh 

02 ngày 
lam 
v1c 

Co quan Thud can cCr Phiu chuyn thông tin, h so lien quan d xác dinh 
và thông báo nghTa vii tai ehinh, gi'ri thông báo cho Clii nhãnh Van phOng 
Däng k dt dai dê chuyên cho ngtii sCr dung dat. 

  

  

Bwrc 4. Chi 
nhánh Van phông 
däng k2 dat dai 
thire hiên dang k3 
biên dng 

BLroc 5: Tra kt 
qua 

01 ngày 
lam 
v1c 

0,5 
ngày 
lam 
viçc 

1. Viên chi'rc thrçic phân cOng (hoäc tip rihn) in thông bão NVTC vâ 
chuyn cho ngtthi sCr dmg dk Nhän chUng tir hoàn thânh nghia vii tài chinh 
chuyn BO phn däng k3 (Ban gôc hoc ban sao chthig tir có cOng chfrng); 
thu nhán GCN va h so lien quan nêu trtx&c do np trirc tuyn; 

Liru : Thô'i gian thirc hin NVTC cOa ngix&i sir dmg dAt khong tfnh vào 
th&i gian thirc hen TTEEC. 

2. Vien chCrc dwic phan cong son thão ni dung Dang k bi&i dng trén 
GiAy chCrng nhn do chuyén quyên và cp nhât cc sà dit lieu dat dai, lap danh 
muc ho sa hru frü. 

3. Tnrng B phn k nháy, lãnh do Chi nhãnh xem xét k32 duyêt noi 
dung biên dung.  

1. Viên chirc B phn mt cfra vào S theo dOi tip nhn va trã kt qua, 
thu phi, I phi, thu hôi Biên nliân ho so vã trã k& qua cho ngirO'i s dung 
dat. 

2. Ngtr?xi sr dimg dAt k nhn giAy chüng nhn dã thrqc däng k bin 
&ng. 

Tru-&ng hçxp ngu'ài th dung ddt có yêu cdii c4n Gidy ch&ng nhán thI thtc 
hin thñ tyc cap dôi Giáy ch&ng nh.2n cho ngti sz't dyng dat theo trInh 
ty, thz tuc cap dôi GcN. 

KET THUC QUY TRiNIL/.  

Thc hin däng k32 
va chuyOn kOt qua 
cho B phân mt cfra 
vao các thi diem 
trong ngày: llhoO, 
17h00. 

Trã két qua theo thir 
liz nôp biOn nhan hO 
so vao cac thi diem 
trong ngây: 9h00, 
llhoo, 15h00, 
17h00. 

  

       

       

          

          

Ghi chá: Trong qua tñnht/c hiçn,. ndu có vzrOng mac d nghi cac donvj tong hçrp, báo cáo dxudt ve Sà Tài nguyen và Moi Inthng (Thông qua Van 
phông Dang 1g ddt dai) de tong hrp, tham mziit UBND thànhphô tha dOi bO sung chophui hop./ 
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Phi, I . ' cp Giy chthig nhn Mi vol trir&ng hop dirçrc •giao dt tái dinh cir (cho ho gia dInh, cá nhan) 
(Ke theQr9 'c/zeho hop tai Quyét thnh sO 5G1 /QD-(JBND ngay 2thang 5 nám 2020 cua UBND thanhphO DaNãng) 

• \ 
• -el  

U. I 
TA1Tr' " ' - 

GIAN TIIU'C HTN 
PJe/CcJQU 

TIJ1I 
GIAN 
T4G 
Bffc1C 

NTJIM VJ CU THE 
LTf1J ' 1IiM Kifi 
TAC NGIIIEP CU 

'fliE 
Gifi cm 

l3wO'c 1. Dcm vi giAi 
phóng mt bang 
qun, huyn chuAn bj 
hôsci 

05 ngày 
lam 
v1c 

Doii vj GPMIB qun, huyn hoàn chinh ho so d nghj cp Giy 
chfrng nhn: 
1. Giao dAt thuc dia (có bieri bAn). 
2. ChuAnbi dii thAnhphAn, so hrcmg ho so' theo B( ITHC. 
3. Np ho so' cAp GiAy chi'rng nhn thay ngithi si'r dicing dt tái dinh Cu. 

Thành phn h scr theo 
QD 317/QD-UBND 
ngày 21/01/2019. 

BrO'c 2: Tip nhTh 
ho so' tr co' quan phAt 
triên qu dAt (cAc 
Ban giAi phóng mt 
bang) 

01 ngAy 
lam 
v1C 

22 ngày lam 
vic (15 
ngãy theo 
QD so 
29/2018/QD 
-UBND va 
QD s 
317/QD-
UBND 
ngày 
2 1/0 1/20 19 
và 05 ngày 
cho don vi 
GPMB va 
02 ngày cho 
Cong doan 
cap Giây 
chng thn 
theo Cong 
vAn so  

Viên chfrc tiêp nhân TTEIC: - 1. Kiôm tra, tiêp nhn dü thAnh phAn, sO hrcmg ho so' theo B 
TTHC, dánh s6 thir tij tAi lieu, vào tiii và ghi day dii thông tin trén 
tiii chüa hO so'. 
CO Phiu hu-O-ng dn nu hO so' chira dy dii, chua hçp 1. 
2. Cp nhât vao phán mêm va xuât biên ñhn giao cho ngixO'i np. 
3. Ththng hcTp nôp trirc tuyn thI tip nhn theo hInh thirc trirc 
tuyén. 
4. Chuyen dông thai ho so- dOn Chi nhAnh VAn phOng dAng k5' dt 
dai xü l va PhOng Tài nguyen va Môi tnrO-ng dO Ip thu tic giao 
dat. 

- Thgc hin tip nhn 
hO so' tr cáo Ban 
GPMB qun, huyén; 
- LuAn chuyOn hO so' 
dO xfr l giao dat, 
dAng. k3 cap GiAy 
chüng nhu vAo 1 7h00 
hAng ngày. ho
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1. D& vOi PhOng TN&MT: 

Thm tra, 1p thu tiic trinh UBND cüng cp ban hành Quy& dinh 
giao cth và chuyén kêt qua (Quyet dn1i giao dat, kern sa dO) den 
Chi nhánh Van phOng Dang k dat dai (không qua 05 ngày). 

2. Chi nhánh \TPDK dt dai thire hién: 

Viên chrc &rçic phan cong cap that thông tin thCra dLt, tãi san gàn 
lin vOi dat (nëu cO), dang k3 dat dai Ian dâu vào ho scdia chinh, cc 
s& du lieu dat dai, 1p PC thông tin NVTC và chuyên ho sa den 
Trirâng B phân trong thôi gian chO ban hành quyêt djnh giao dat. 

Trtrrng BO phn trInh lãnh dao k3 Phiu chuyn thông tin NVTC; 
phan cong viên chi'rc quét (Scan) ho sa và gi thông tin dja chInh 
den ca quan thue bang phrong tin din tir dé xáe djnh và thông báo 
thu nghia vi tãi chinh (nu co). 

Cci quan Thu can ci'r Phiu chuyn thông tin, h sci lien quan d xác 
dinh va thông báo nghia vit tài chInh, g1i thông báo cho Chi nhành 
Win phong Dàng k)' dat dai (co the gi trirc tiêp Ban GPMB) dê 
chuyen cho ngisôi sCr diing dat thông qua Chi nhánh Win phông Dang 
k dat dai. Mo' s va theo dOi gin ncir nCu dü diêu kin và nhãn thông 
tin gin nçi ffr cci quan dãng k dat dai. 

Vin chuc dircic phân cOng hoãc Viêii chu'c tip nhân: 

1. Nhn thông báo thu và chuyn cho ngir&i np thông qua Ban 
GPMB (Ban GPMB Co th nhgn tnrc tiêp tfr CQ Thuê va sao gii 
Chi nhanh theo dOi), than lat chirng tIr hoan thành nghia vu tat 
ehmnh (bàn gOc hoäc bàn sao cong chü'ng, có dôi chiêu bàn goc), thu 

Viên chfrc thu J xir 

- Kiêrn tra vi tn, so 
thira, so to' bàn do trên 
bàn do dia chInh. 
Lông ghép bàn dO quy 
hoach chi tiêt vao bàn 
do dia chInh nëu cth.ra 
thra vào; 
- D& chiu ky, không 
thrie de trOng 1p 
nhàm tránh tuyêt dOi 
sai sot viêc bô tn dat, 
cp Giy chrng nhàn 
trñng lap. 

- Vien chfrc thu l: In 
Thông bão NVTC tie 
vien ehCrc tiêp nhn 
ehuyn cho Ban 
GPMB, then 1i 
cháng tt't nôp NVTC 

QLDTh 
ngày 
10/05/2019) 

3009/UBD- 

Kiern tra 
tnràc, khi 
than dUUC 
Quyet dinh 
giao dat thi 
trhthkvà 
chuyn 
Thuê ngay  

Btr&c 3: Chi nhánh 
Van phông dàng k 
dat dai, Phông 
TTh4&MT phân cong 
b phn hoc cong 
chi'rc, viên chirc thc 
hin các cong viêc 
ngay sau khi nhn 
dixot ho SQ 

Bzthc 4: Chi nhanh 
Van phông dang k 
dt dai chuân bi h 
so và chuyën thông 
tin NVTC 

Btró'c 5: Cci quan 
Thuê thuc hién xac 
dinh nghia viii tãi 
chInh 

Biro'c 6. Chi nhánh 
Van phong Dang ky 
dat dai hoàn thiên ho 
sci trInh cp Giây. 
chfrngnhn 

05 ngày 
lam 
viçc 
(xCr 1 

sa 
dong 
th&i cüa 
02 don 
vi) 

01 ngày 
lam 
v1c 

03 ngày 
lam 
v1c 

02 ngày 

wee 

2 
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 nhân 

nhân GCN vàh so lien quan nu thrâc do np trijc tuyn. Trithng 
hp co yCu câu, du diêu hen ghi no nghia vu tal chink theo quy 
djnh thI có thông báo den co quan Thuê dê biet, theo dôi vic nçi 
NVTC. 

• . - Luii y: Thcn gian thuv hien NVTC cua ngun six dung dat thong tlnh 
vao thin gian thijc hien TTHC. 

2. Viën chiic thrcic phân Cong vit, in giy chIrng nhn, dir tháo Th 
trInh và trInh 1nh do Chi nhánh k, luân chuyen hO so dien tcr vã 
giAy chiing nhn dã vit cho PhOng Tãi nguyen va Môi trung. 

(nu co); 

- Viên chi.rc thu ly 
Scan bô sung ho so 
NVTC, ThtrInh, dank 
sách dii diêu kiên cap . 
Giay chung ithan. 

Biri?c 7: PhOng Tài 
nguyen va Môi 
trixong tham tra, 
trinh UBND cap 
huyen k giAy chi'mg 

03 ngày 
lam 

- vice 

1. Kim tra, thAm tra h so va trmnh UBND cAp huyn k cAp GiAy 
ch(rng nhân. 

- 
2. Chuyên Giây chirng than dA k cho Van phông dng k dat dai. 

BirO'c 8: Chi nhánh 
Van phông dàng 
dat dai thirc hién CC 
cong vic sau khi 
than giây chthig 

 nhan dã k' duyêt 

01 ngày 
lam 
'iéc 

Viên chi'rc diroc phân Cong cp nht b sung thông tin GiAy chCrng 
nhân dixoc cap vào Co s0 dt lieu dat dai; quét giãy chirng nhn d 
k duyt, lap dank muc ho so Jun trt; Chuyôn giãy chiing nhn da 
k cho Bt phn mt cira. 

I 

Biroc 9: Tra kCt qua 
giãi quyt thu 
hank chink 

01 ngay 
1i 
viçc 

Viên churc Bô phân môt eCra vão S tip nhân vã trä k& qua, thu phI, 
lë phi (nëu cO), thu hôi Biên than ho so va trá kêt qua (có k2 nhn 
kt " e qua). 

Liru : Kt qua dirçic Co quan phat trin qu5' dAt (Các Ban GPMB) 
chuyên cho ngi.roi sCr diing dAt không qua 03 ngày (k cá ngày nghi) 
kê tir ngày nhn &rgc ket qua giãi quyét tir Co quan dang k3 dAt dai. 

Trá két qua cho Ban 
GPMB dé chuyên trã 
ngiroi Sfr ding dat. 

KET TII[IJC QUY TRINH./. 

Ghi c/ia: Trong qua trinh thtc hin, né'u có vzthng mc ã'ê nghj các &m vj tdng hçip, báo cáo d xuãt v Sã Tài nguyen v MOi tntàng (Thông qua Van phông Däng kj dáz' dat) dê 
tong hçrp, tham mu-u UBND thành phó sita ddi, bd sung cho phit hpp./. 

ho
an

l-0
3/

10
/2

02
0 

11
:4

0:
53

-h
oa

nl-
ho

an
l-h

oa
nl



Phij I, 
pizep 

c aYch sic ding dli cüa h3 gia dinh, Cd nlzân dli vfl trwông Izp phdi dwpv co' quan Co thlni quycncho 
hói hcip tqi Quyet djnh so: /QD- UBND ngy df.thiing .. nám 2020 cza UBND tlthnh pkô Dà Ndng,) 

TONG 
THOI 
GIAN 
THC 
HuN 

.  CAC 
BU'(ICICO' QUAN 

TIIEIC HIN 

TH€1I 
GJAN 
rUiNG 
BC 

LUAU ThEM 

Gill CIIIJ NBTEM VU CIJ TIlE Kifi TAC 
NG1fflP CU 

niE 

15 
lam viec 

B o' F T ir c iep 
ho so' tix Ngi.ro'i sir 
dung dat 

Olngay 
lam 
.,. viec 

Viên chfrc tip nhn TTEIC: 

. 

Co Phieu hirang dan neu ho so' chira day du, chixa hop le. 
. . . 2. Ctp that vao phan mem va xuat bien nhn giao cho ngu&i np. 

3. TrirO'ng hap nip trirc tuyn thi tiêp nhn theo hInh thi'rc trirc tuyên. 
4. Chuyen ho so' den Chi nhánh Van phOng dàng k2 dat dai. 

- Thirc hin theo 
thCrtir1ays6; 
- Luân cliuyên ho 
so' de xix ly vao 

. .. . cuol glo' lam viçc 
hoc vào 1Th00 
hang ngãy. 

A dun h g 

no puan 
mot cira 

Btrrc 2: Chi rihánh 
Van phOng dung k 
dat dai phân cong 

thrc hiçn 

sau do' 
hO . 

2,5 
ngày 
1am 
Vice 

Viên chtrc k thuât: 

1. Kim tra thông tin quy hoach va có Phiu kim tra, d6i chiu thông tin quy 
hoach xây drng, quy hoch sfr diing dt d PhOng Tài nguyen và Môi trtrOng 
thâm tra ho so' theo thm quyên. 

2. Kim tra thirc dia (nu cn thi&), thrc hin 1p so' dO trIch luc hoc trich 
do theo quydinh, cO the hiên vi tn, diên tIch chuyn muc dIch sfr ding dat và 
gU'i ho so' don PhOng Tài nguyen và MOi tniông. 

BtrO'c 3: PhOng Tài 
nguyen a MOi 
to 5 

05 ngãy 
lam 
viec 

1. Thm tra hO so', xac rninh thuc di; thm dinh nhu cu chuyn muc dich 
sCr ding dOt vOo F)o'n dO nghj chuyOn mic dIch; trinh IJBND càng cap 
quyOt djnh cho phOp chuyOn mic dIch scr diing dat; chuyn lai hO so' dn 
Chi nhOnh Van phông DOng k dt dai ngay sau khi có Quy& djnh cho 
phép chuyOn mic dIch sir ding dOt. 

. ,, . - 2. Throng hap ho gia dlnh, ca nhan xin chuyen muc thch sir dung dat nong 
nghiOp dê sir dung vao muc dich thuxo'ng mat, dich vu vat diên tich tir 0,5 
hOc tatrO' iOn thi UBND qun, huyn trInh UBND thOnh phô chOp thun 
trtrâc khi UBND quân, huyn quyOt djnh cho phOp chuyn :muc dIch sir 
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dçing dt. (Th&i gian nay không tinh vào Mng thii gian giãi quyt chuyn 
miic dich sCr dicing dat theo quy dinh). 

BtrOc 4 Chi 
Van phOng Ding 
dat dai 

01 ngày 
urn 

Viênchfrc thrçrc phin cong. Trr&ng B phn vii lAnh c1oChi nhánh: 

- Viên chCrc 1p Phiu chuyn thông tin nghia vu tâi chInh, trinh linh dao 
k; quét ho ta hu vio Ca s0 dit lieu hoc qu& bO sUng neu di qut tir 
khi mm tiep nhan; 

- Chuyn thông tin xác djnh nghia vu tii chInh bAng din tü hoc ha so giy 
(nu không chuyên duiqc diên ti). 

Btthc 5: Ca quan 
- Thue thrc hiçn Xac 

nghia V1 at 

n ngay 
lam 
ViC 

. 
Ca quan Thue can cu Phieu chuyen thong tin, ho so lien quan de xác dinh va 
thông bio nghia vi tài chinh, gii thông bao cho Chi nhánh yin phng Ding 
k dat dai (trrc tiép B phin rnt ca) dê chuyn cho ngr&i sCr dung dt. 

Btr&c 6. Chi nhánh 
yin phOng Ding 
a at 

1,5 
ngay 

Viên chfrc dirqc phin cong hoc Viên chüc tip nhân: 

1. Nhân thông báo thua và chuyn cho ngii&i np, nhn 1i chüng t& hoin 
thành nghia vti tài chinh (bin gôc hoc bàn sao cong ehfrng, có d6i chiu 
bin gOc), thu nhn GCN va ho so lien quan nëu trixdc do nôp true tuyan. 
Liru : Thii gian thijc hin nghia vti tii chInh cUa ngiryi sCr diing dt không 
tfnh vio thi gian thirc hin TTHC. 

.2. Viên chüc thrçic phân c6ng cp nhât, chinh l ca si lieu dt dai, ha so 
cia chinh vi tren guy chOng nhin quyn scr diing dt ngay sau khi ngirOi sCr 
dicing dat cung cap chüng tir di hoàn thành nghia vi tài chInh, 1p danh muc 
ha so km tr0 vi chuyen kt qua den BQ phn tiëp nhân va tn ket qua. 

Btwc 7: Tn kt qua 
giâi quyat thu t 
hinh chinh 

01 ngiy 
lam 

Viên chirc B phn môt cüa vao S tip nh.n va tn k& qua, thu phi, lé phI 
(nëu co), thu hOi Biênnhân ho so và In kêt qua (co k nhn két qua). 

KET TIIUC QUY TPJT4IL/. 

Ghi cJu: Trong qua trInh thwc hin, neu có vithng mc dnghj các Ooii vi tang hp, báo cáo xut v Sá Tài nguyen và Môi trzthng (Thông qua Vãnphông Dáng kj ã'át i!a) de tong hcrp, tham mu-u UBND thànhphô tha dôi bO sung cho phà hop./. 
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Brfrc 3: Ca quan Thus (3.ñgày 
lam vic) 

4.  

C I 
tindachfnh;. 
- Chuyn thông báo thué cho VPDK dat dai (bang só hoc bang giáy). 

lien 
an itfrjjizh 

1:Tip nhn h sa (1 ngaylàm vic) 
ién ch&c Bp/4n mt ctcc lônh dao) 

7  

Biróc 2: Xr 1 k.thuat, xác 1p h scr (3 ngày lam vic 
(Phông 1(9 thuçt, lânh dgo 'VPDX) 

- A • A . A ? — • ' , S p C ng Icy, cap Gzay. chu'ng nJizn quyen swdyng da 4  quyen sohwu nha i va tat san klzac gait 
nh(mn chuyên nh,qing quyn sir dyng:daXt, mua nhà 4 cong trInh x4y drng frong các dr  

5 ngây lam vic) . . - Kim Ira thành Dhn. só hrcin h sc then RF. rmr f/h + 

j 
- - 0 -- - - a_s tILL tttdjl L.tLL9.LI 

xuât biên nhn, 1p Phi&i luân chuy&i M sa (sau khi DA d duuc So 
TN1ffthxndjih); 
- TrInh lânh do chuyn M sad&i phong chuyen mOEi. 

- Kim tra, do ye, xác 1p  h sa theo quy djnh 
- J4p  phiêu chuy thông tin ngbia vi tài chhih trhth Länh do VPDK 

. dt dai k chuy&i thông tin; 
- Quét h6 sa (nOu chuyn thông tin.sô), cp nhtCSDL dt dai và chuyn 
ho sa cho ca quañ.Thuê. 

C 

Binyc 4: Xr l thông bo NVTC và in ye GCN (2 ngày lam vic) 
(Vien chz-c B5 phcn m5t tha và Phr3ng K9 thu4t) 

V  

BIthc 6:Tbmfr (3 flg ,i viec) 

(Chi cyc QLDD và S& 7WAd7 

BLrórc 7: Trâ kt qua 
(1 ngôy lam vic) 

(Phông DK&CGCN K9 thut vàBç5phçn môt cia) 

I I 

- Vién chic mt.cfra in (nhn) thông báo thus và chuyn ngrii SD dát 
* - Nhn clthig tfr NVTC, cp nhat theo dOi và chuyn phong chuyen m0n 

- Vien chOc chuyen mon quét h/s hoc quét b6 sung h6 sa NVTC. In, ye 
GCN, 1p Phi&i trinh kêt qua xác 1p h sa d trinh xem xt cap GCN. 

- PhOng chuyn mOn kizn tra, k thâm dinh Dan cap GCN, dr thão và 1ç9 
nháy Ti trinh; 

GCNVàk,GCN 

cho dôi tiqng dtrqç üy quyên 
- Chuyn dn CCQLDD cho dOi trgng cap GCN thuc ththn quyn cüa 
SO nu lath chOc, doanh nghip). 

- 

cUa Si (tó cMc, doanhnghip,..); 
- Lath dao SO TNMT k GCN cho dôitucing thuc thm quyn, chuyén. 
dong dâu và chuy&i GCN dA k cho VPDK; . 
- D6i vói lnrng.hap ÜyiyCn, YPDKDD lien h dOngdau STNMT. 

- Viu chi'rc dan5 k.vão s?i cap GCN, ngay thang nin, quét GCN hru 

k(n&i.chua.diig.k3);.quet b sung GCN vào CSDL, 1pdanh miic &ra 
vào hru 1r1r và. chuyn• kt qua cho B phn mt cOa; 
- Vin chuc mt cua vào s tlép nhân, thu phi, l phi vO Ira két qua. 
KET THUC.QTJYTRINHJ. ., 

4 
Bro'c 5: Kim tra, 1p thu  tlic lrinh cp GCN (2 ngày làm.viêc) 

(Phông DK& Cclp GCN ldnh do VPDK) 
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Phit Iijc 2.2 hang kj5 thay di thi san giz 1Ln .vó'i dat vào Clay chzng nhân d cip c/to t( cJztc 115 nL4y lãmyieç)  
- Huâng dn kê khai thüê; Kim frathãnh phn, s6 hr(Yng h s theo B Biroc 1: Tip nhãn h6 sa (1 ng2iy lam vic)   TI'HC. Thc hin tip nhn xut bi&i 1in 1p Phiu luau chuyn h6 sa. 

(V/er, chác BO p/ian môt can, lan/i dao) - Trinh lanh d?o chuy1i h6 sa dn phong chuyên mon. 

Broc 2: Xfr l k5 thi4t xác 1p h sa (3 ngày lam vic) 
(Phông K9 thuât, lãnh dqo VPDKDD) 

Biroc 3: Ca quan thU (3 ngay lam viec) 

Biréc 4: Xtr l thông báo NVTC va in ye GCN (2 ngày lam vic). 
(V/en chzc B5 p/ian mt cz-a Va Phông Ki thuçt) 

'V 
Biróc 5: Ki&n tra, 1ptht tiic trinh cap GCN (2 ngày lam vic) 

(Phông DK& C4p GCNvà Ltrnh do VPDJWD) 

Biroc 6: Thni tra, k GCN (3 ngay lam vic) 
(C/i cth OLDD va Sà 7WM7 

Biroc 7: Trãk& quA (1 ngày lam vic) 
(Phông DK&CGCN K thut va B ph4ñ m5t cza).  

- Kim tra, to 'v€, xc 1p sa d tài san gn lin vri dt 
- GCri phiu lay kien ccr quan QLNN dOi vâi tãi san dang k (nu Ce); 
- Lp phiu chuyn thông tin cho ca quan thuO, trinh Lanhdgo k 
- Quet h scx (nOn chuyn thông tin so), cp nht CSDL dt dai và chuyn 
h s ého ca quan Thu& 

- Xác djnh nghia vi tài chinh theo quy dinh khi nh dy dâ h sa, thông 
-p tindachmnh; 

- Chuyn thông báo thus cho WDK & dai s hoc bg y). 

- In (nhân) thông báo thug vã chuyn giao cho ngiii sü dig (tflt;  
- Nhbi ch(rng tir nghia vi tAi chinh ti.'r ngir&i s dung dt;.cp nhât theo 
dôi va chuyén dn phöng chuyên mOn; 
- ViOn chic ky thut qut h s hoc qut b sung ho sa (n&i d qu& r 
bnâc 2). In, vO GCN, 1p Phi&i Irlith báo cáo kOt qua xác Ip hO sa 
chuyn kim tra. 

- Vi6n chc dng k9ldOm tra, ghi ki&i thm djnh E)an cap GCN, dir thAo và k3 nháy Ti trhih 
- Lanh dao xem xét hO sci, k thOrn dinh dan và Ti trnh cOp GCN; 
- Vin chüc daug  k chuyan ho sa dOn Chi cic QLE)D. 

- ChiCnCOLDDthhÈSfl1C,I- M. 
- Lnh doS& TNMT xem x& k GCN chuyOn dong dOu vã chuyOn kOt 
qua GCN dA l cho PDKDD. 

• - Nhn lai kOt quA ttr Chi ci,zc QLDD, vào SO cOp GCN; 
Quét bO sung GCN vàô CSDL, 1p danh muc dua vào km lrft và chuyOn 

• kOtquachoBphaarnotcya, 
• - ViOn chtrc mt cra vao sO tiOp nhn, frã kOt qua; thu phI,, l phi và IrA két 

quA. 
KET Tfi1TC OIlY TRtNtL(.  

* 
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.3. 

fl J - Clii cic QLDD liCn h dOng dAn Va chuy&i GCN da k cho VPDKDD. 

- Ch1CCQthDthh s  
- Lânh dao S?r TNMT Xent ,r,t 1 (.f'KT. 

- Nhân Ii k& qua tO. Clii ciic QLDD, vào SA cAp GCN và chuyAn toân b 
h so dn viOn cMc clang lç mang sang ni thO chap ti (3CN mài (dói 
vàitru&ng hçip th chap); . . 
- ViOn ch(rc diroc phan cOng clang kmang sang ni dung thA chap theo quy ctjnh  trIah lanli dao k, cp nht CSDL; 
- Quet b sung GCN vào CSDL, lap c1anhnjjc dun van luu lrü và chuyn 
kAt qua cho Bô phan môt cCra: 
- ViOn chUc m cCra vào s theo dôi; thu phi, 1 phi và trã kAt qua. 
Trirong hqp GCN cii clang thA chap phai có 03 ben thain giaNgroj su 
dmg dAt k nhn .GCN dé trao cho thchuc tILl diing vii tó chtc tin dwig 
trao (iCN cU cho V?DKDD . . . 
KET ruUc QUY 

TRJNUj. 

- KMni tra thành phn, s6 hrcnig h sa theo Bô TIHC, thrc hin tip nhn; 
xuAt bi&i nhn, 1p Phiu 

luau chuyn h6 sa; 
- Trinh länh dao chuynh so dn phong chuyén mOn. 

- Gi Thông báo dn.t6 cituc tin dmg d61 vOi throng hcip cAp di GCN 
ma 

tai san dang thA chAp va d ngbj phi.hçrp giao bâñgc GCN dé thuMi, 
nhn GN mài cApco xác nhn clang k th chAp; . 
- In, ye GCN, 1p PhiAu trInh kAt qua xác Ip.M so; quét h so, cap nhat 
CSDL dAidaj và luau chuyAnhó scikim tra, trinh Sa 

- 

lrhh d ugh cAp GCN; 
Lhdaolmfr ,xemxetTocapGCN .  - ViOn chirc clang k chuy6n d&i Clii ciic QLDD sau khi lath do kj duyt TO Irink 

Phu, I!ic 
thch' Giáy chá'ng nhin quyn sü' dyng dat, quyn sá hü'u nhà 

öva tài san k/uk grn lien voi dii cho ic, không dp dyng cho trwông hip cap dôi ttông loyt) 

'ip nbn Ms (0,5 ngày lam vic) 
'ichác Bô p/ian mat tha; lãnh dgo) 

4 
Biro'c 2: Xr 1 k5 thuât, xác lap h6 sa ,5  ngay lam viêc,) 

(Phông KjY thu änhdo VPDKDD) 

BwtSrc 3: Kim tra, 1p thu tzc trInh cAp GCN (1,5 ngày lam viêc) 
(PhôngDK& C4p GCN, Mnh dçzo VPDK) 

Bwyc 4: Thnj tra, k GCN (2 ngày lam vic) 

— (C/i cc OLD!) va So 7WM'fl 

Bir&c 5: Trâ kt qua (1,5 ngày lam vic) 
(Phông DK&CGCAr, Phông ITLT, Mn/i dqo VN)K và 

Baphan 

môt cza) 

C 
) 
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Biwc 1: Tip nhn h s (1 ngày lam vic) 
(Vien chzc B5 phân môt cira, lãnh dao) 

Bw&c 2: Xr 1 k5' thut, xác1p h s(7 ngày lam vic,) 
(Fhông K9 thuclt, lanh dao VPDK) 

TJ 

  

   

- Vin chirc phOng chuyn mOn KiOm ira, gbi kiOn và k thOrn Ira vào 
Dan, soon thão và k nMy T& trinh dO ng14 cap. GCN; 
-Lnhdoxemx&kyThtr1nhcapGcN; 
- ChuyOn hO sor dOn Chi cuc QLDD sau khi 1nh do k duyt T trinh. 

- Xác djnh nghia viii tài chuiih theo quydnh khi nhn d&y dà so, thông 
tin djachfnh; 
- ChuyOn thông báo thuO cho VPDK dt dai (bang sO hoc bang giy). 

- In (nhn) thông báo thuO v chuyOn giao cho ngtrO'i sir dmg det; 
- Nhn chihg trnghIa vi tãi chinh tfr nguôi sir dung dat, cgp nht theo dOi 

. và chuyôn vin chOc phOig chuyOn mOn; 
- Qu& hO sor hoc quOtbO sung hO sor NVTC neu da qüét ô bmic 2). in, v 
GCN, 1p  PhiEu trinh tong hcq, kOt qua xOc 1p hO sor dO chuyOn kiOm ira. 

- Chi cc QLDD thOrn Ira, tharn muu T?i trmnh trinh k GCN (2 ngay); 
- Lnh dao S TNMT xeni xét k duytIrmnh (1 ngay); 
- Ciii ciic hoc VPS chuyn hA sor trmnh UBND thOnhphO (0,5 ngay); 
-. UBND thãnh phO xem:x& 1ç9 GCN, chuyOn dOug d (03 ngay); 
- Ciii c1Ic nhn lai kOt qua và chuyOn VPDK & dal (0,5 ngày); 

- Nhn 1i:kOt qua & Chicic QLDD, vào SO cOp GCN và chuyOn toãn b 
hO sa d&i viOn. chirc.xác lap hO sor 
- Viën chirc xac.lp hO ,sa Quet hO sung GCN vito CSDL, 1p danh muc 
dna vito mu 1r( vit chuyên IcOt qua chà T3 phn rnt cua 

. °ViOn chfrcrnt curä Vo sO tiep nhn, hit két.qua thu..phf, I phi va 
nguii sir dung dOt k nhu tnt kOt qua. 
KET TB1IC Q'LJY..TRINRL . 

Phu luc 2.4: Dng kjvà clp Gi4ychüng nhn quyn sfr dyngilhJi, quyn. th hfru nhà ó' và tài san khác gIn lin vó'i 
dat lan dau cho tochwc (25 ngay lam. vic, khong ap dyng cho truvng hçtp cap dong logt) 

- Kim ira thàh phn, s hrcmg h sor theo Bô TrHC, thrc hin tip flhn; 
xut biên nhn, 1p Phiiu hon chuyen hO s. 
- Trhth huh dao chuyn h sor d&i phOng chuyën mOn. 

.rnfra,dOVO,xaC1ap.hsqtheoquyjnh; 
- Gfri phiêu lay idea cor ,quan QLNN d& vôi tài san dng k (n&i Ce); 

* - Lp phiéu chuyen thông tin nghla vti tài chfnh, trinh Lnh daok'; 
- Quét h sor (nu chuyn thông tin so), cp nht CSDL dt dai và chuyOn 
ho sor cho cor qunñ muO. 

V 

Bir&c 3: Cor quan thud (3 ngày lam vic) 

Bw&c 4: Xr 1 thông báo NVTC và in v (3CN (2 ngày lam vic) 
(Viên cJn Bô ph4n m5t tha và Phônj K thuát) 

Brrc 5 Kim tra, 1p thu tic lrinh cp GCN (3,5 ngày lam vic) 
(Fhông DK& c4p GCN, lânh o VPDIQ 

V 

Birc 6: Thm tra, k GCN (7 ngaylàm vic) 
(Chi cuc OLDD. S& 7Nlvrfva UBND thànhphó) 

V 

Bu6'c 7: Trã kt qua (1,5 ngày lam viec) 
(Phông DK&CGCN, K9 thuçt và.B phçn mt cüa) 
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- In (uhan) thông báo thus va chuyan iao chn'noir &r ,lmrn A. 
S1U5 UaL, 

* 

dOi và chuyn dan vién chiic phông chuyOn mon däng k bin dng. 

Phu inc . 
f .LN\-'\ 

chuye i4Yiw c10 
ãtôiv" (id(O5zg 

/ / 

'' zc.B5phôn mttha, ldnha'go) 

I. 
Biróc 2: Lap PC thông tin Thuô, cp nht CSDL (1 ngày lam vic) 

(Phông K9 thu2t, Phông TJ'LT, lãnh O'ao VPDK) 

un dng quyn sü' dung dtt, quyn 
so' hfru tâi san gin licn vó'i dái Irong cácrw3'ng hp 

ie, cho thuê iai, gop von bang quyn sü ding dat, quyên 
so' hfru tài sOn gàn lien vói dIt lam vzc, trw frwoizg h9p dang icy dong lo)  

Biróc 4: Xir 1 Thông báo NVTC (0,5 ngày lam vic) 
(Vien chüc .86 p/ian mt cia) 

Biróc 5: XN BD viio GCN, chinh 1 cp nit CSDL (0,5 ngày lam vic) 
_________ (Phông 7TLT, Mn/i dao VPDK) 

- .. --- , v ira icet * qua. Trirông hçrp c6nhu caucap d6i tin thrc hin thu tiic cap d6i hoc hixângdn dn Chi nhanli cap dói n&i là h ga dnh  cánhân. • KETTRUC QUY TRINRI. 

Viën chiic.mt ciia: Váo só tip nhan. trâ kt nn. fin, ,$,4 i ..ir 

Biréc 3: Cc quan thud (2 ngày lain vic) 

Bwoc 6: Trã kt qUa (0,5 ngày lam vic) 
(Phdng DK&GGcN và Bôphán môt cfrq) 

- Son ni dung bi6n dng vào GCN và k3 nhay nOi thing; chlnh 1y cp 
that bin dng vào CSDL dat dai, ho sa dia chfnh; 
- Lãnh dao xem xét k xác than iiOi dung bien dOng; 
- Qut bO sung GCN, 

lap danh mzc liru lift 116 sor và chuyn GCN dA dLWC däng k bMn dOng cho BO phan mOt cfra. 

HuOng &n ké khai thus, 1 phi trirdc b, cam kt báo v môi trirOng (n&i 
dat tr6ng). Kim ira sci bO phap 1'Giay cluing hen, thông tin ngn chn 
trtrc khi tiep than. 
- Kiôm ira thãnh phn, so luçmg ho sci theo J3 FHC, thrô hin tip 
than; xuát bin nhn, 

lap Phi&i luân chuyén hO sci. 
- Trinh Inh do chuyn h6 s dn phOngchuyOn.mo 

- Kim Ira, cung c&p thông tin v vitrIphiic VtiXacdjfl1NVTC; 
- Kim Ira ngn Chfl, dif lieu d.t dai; I4p phi&i chuyn thông tin cho cci 
quan Thud, trhth lAnh do ks'; Quét 116 sa, cap nhat CSDL dat dai Va chuyn h sci chó coquan Thu. 

- Xác dinh nglffa vi tai clijnh theo quy djnh ngay san kin uhan day dii 116 * sci, thông tin dja chmnh. 

- Chuyn thông Mo thu cho VPDK dat dai (bang s6 hoac bàñg giáy) 
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