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 Kính gửi: 

 

Sở Tài nguyên - Môi trường. 

 

Thực hiện Văn bản số 2366/STNMT-ĐĐ1 ngày 23/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc báo cáo các tình huống vướng mắc trong tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ của công dân trên lĩnh vực cấp, cấp đổi GCN QSD đất và công nhận lại diện tích 

đất ở. Qua thực tế xử lý hồ sơ trên địa bàn huyện, UBND huyện nhận thấy có một 

số vướng mắc như sau: 

1. Đối với cấp GCN lần đầu đối với các trường hợp giao đất, đấu giá đất: Văn 

phòng Đăng ký tiếp nhận hồ sơ, in GCN chứ không kiểm tra đầy đủ, hoặc kiểm tra 

sơ sài thông tin người trúng đấu giá (Kê khai tại đơn và Quyết định trúng đấu giá 

khác nhau; nộp thiếu tiền, thừa tiền,vv…) và không xác nhận, ký vào đơn kê khai 

cấp GCN.  

Đề nghị: Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận đồng thời ký, đóng 

dấu vào đơn đề nghị cấp giấy của người được giao đất. 

2. Đối với cấp lại GCN đã được cấp theo Nghị định 64 nhưng bị mất: Theo 

quy định, những trường hợp này thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường 

nhưng Văn phòng đăng ký đất đai lại trình  huyện ký vì lý do không có hồ sơ lưu 

trữ. Toàn huyện hồ sơ cấp theo NĐ 64 chỉ có Sổ Địa chính và Sổ theo dõi cấp GCN, 

không có hồ sơ kê khai cấp GCN của từng nhà. 

Đề nghị: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định. 

3. Đối với những GCN đã cấp nhưng hiện tại không có nhà trên đất (tháo giỡ, 

hư hỏng,vv…) nhưng tại thời điểm cấp GCN trước đó có nhà (một số trường hợp 

cấp theo Nghị định 64 không xác định được), Sở Tài nguyên Môi trường trả hồ sơ, 

Văn phòng đất trình huyện ký. 

Đề nghị: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định. 

4. Đối với những hồ sơ được cấp theo Nghị định 64, thửa đất đo bao, cấp cho 

nhiều nhà, nay cấp đổi được UBND xã xác nhận đất sử dụng ổn định, không tranh 

chấp, lấn chiếm, diện tích tăng (giảm) do đo đạc, Sở TNMT không ký, Văn phòng 

đất trình huyện ký. 

Đề nghị: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định. 
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5. Đối với hồ sơ cấp đổi GCN, diện tích tăng (giảm) được UBND cấp xã xác 

nhận gia đình sử dụng ổn định từ trước khi cấp GCN, ranh giới ổn định, không tranh 

chấp, lấn chiếm, phù họp quy hoạch, diện tích tăng do đo đạc, không phải xác định 

nghĩa vụ tài chính, hình thể có thay đổi so với bản đồ 299, Sở TNMT không ký . 

Đề nghị: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định. 

6. Đối với trường hợp đất được giao, đấu giá đất, trên GCN đã cấp thể hiện 

vuông góc, thực tế các cạnh không thay đổi kích thước, diện tích (cả vùng quy 

hoạch), Sở TNMT không ký. 

Đề nghị: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định. 

Đề nghị chung: Đối với những GCN đã cấp, có diện tích tăng được xác 

định cấp lần đầu, cấp huyện ký. Đối với những trường hợp cấp đổi, diện tích tăng 

được xác định do đo đạc, không tranh chấp, lấn chiếm, đất sử dụng ổn định đề 

nghị trình Sở TNMT ký theo đúng quy định. 

Trên đây là một số vướng mắc trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công dân 

lĩnh vực cấp đổi GCN QSD trên địa bàn huyện Đức Thọ. Đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường xem xét, xử lý phù hợp, đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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BIỂU MẪU: CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

ĐƯỢC XÂY DỰNG/ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2017-2020 

 

STT 
Tên chương 

trình/dự án 

Mô tả 

tóm tắt 
Lĩnh vực 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Mục tiêu 

Kinh phí 
Hiện 

trạng 

Kết quả 

đạt được 

Đánh giá 

thuận lợi, 

khó khăn 

và đề 

xuất 

Giảm 

phát thải 

khí NK 

Các tác 

động khác 
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