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Thực hiện Công văn số 1023/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/3/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

các thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Lạng Sơn tham 

gia ý kiến như sau: 

I. Về bố cục: Nhất trí với dự thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì soạn thảo. 

II. Về nội dung: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung: 

a) Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Nội dung dự thảo khoản 5 Điều 3 quy định: “Sửa đổi, bổ sung khoản 6a 

và khoản 6 Điều 18 như sau”, đề nghị sửa thành “Sửa đổi, bổ sung khoản 6a (được 

bổ sung tại Khoản 17 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017) và 

khoản 6 Điều 18 như sau” cho chính xác. 

- Tại khoản 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 quy định như sau: 

“16. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã 

được cấp Giấy chứng nhận thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Nhà nước thu 

hồi... m2, diện tích còn lại là... m2 có số hiệu thửa là..., tài sản gắn liền với đất 

còn lại là... (ghi đối với trường hợp đã chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất), theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)". 

Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện hiến, tặng cho một phần diện 

tích của thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận để làm đường giao thông, thủy 

lợi hoặc công trình công cộng khác thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Đã ... 

(ghi hình thức hiến hoặc tặng cho) … m2 để làm... (đường giao thông hoặc thủy 

lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn 

bản về việc hiến, tặng cho đất); diện tích còn lại là... m2".” 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn mẫu đơn cho 

trường hợp người sử dụng đất tự nguyện hiến kèm theo Thông tư để thống nhất 

áp dụng chung cho các địa phương (tương tự như mẫu Hợp đồng đối với trường 

hợp người sử dụng đất tặng cho) . 
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b) Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính. 

- Tại khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9b quy định như sau: 

“Điều 9b. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất cho tổ chức, cá nhân mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 

42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội". 

- Đề nghị xem xét bổ sung thành phần "hộ gia đình" mua bán nợ để phù 

hợp với các thành phần sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai 

năm 2013 và đề nghị sửa thành “Sửa đổi, bổ sung Điều 9b (được bổ sung tại 

Khoản 8 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017) như sau” cho 

chính xác. 

c) Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 05 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính 

Tại khoản 7 Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT đề nghị sửa đổi, 

bổ sung quy định cụ thể hơn đối với việc kiểm tra, xác nhận 02 mẫu trích đo địa 

chính giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và môi trường, cụ thể 

đề xuất thực hiện như sau: 

 - Trường hợp trích đo phục vụ đăng ký đất đai, giao đất, thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên 

hàng năm thì Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa 

lập Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt. 

- Trường hợp trích đo địa chính thửa đất phục vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp đất đai hoặc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì việc 

xác nhận mảnh trích đo địa chính được thực hiện như quy định đối với việc xác 

nhận bản đồ địa chính quy định tại điểm 6.1 khoản 6 Điều này (Sở Tài nguyên 

và Môi trường ký xác nhận như bản đồ địa chính).  

d) Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

- Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định: 

"1. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy 

định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác 

định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, 

không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi của các quyết định thu hồi 

đất trước đó”. 

Như vậy, có hộ gia đình có nhiều đất bị thu hồi thuộc nhiều dự án khác 

nhau nhưng mỗi dự án thu hồi không đạt tỷ lệ từ 30% trở lên thì không được hỗ 

trợ ổn định đời sống, nhưng có hộ chỉ có 100m2 - 200m2 khi thực hiện dự án bị 
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thu hồi hết lại được hỗ trợ ổn định đời sống dẫn tới tình trạng người sử dụng đất 

không đồng tình, ủng hộ. 

- Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định: 

"2. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là diện tích 

đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, 

phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất". 

Qua thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực tế có hộ gia 

đình trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi chỉ có 01 thửa đất 

360m2 khi thực hiện dự án bị thu hồi toàn bộ diện tích (thu hồi 100%) nhưng 

vẫn còn có diện tích đất canh tác ở địa bàn ngay bên cạnh (khác xã, phường, thị 

trấn) với diện tích 5.000m2 thì được hỗ trợ ổn định đời sống. Ngược lại có hộ 

gia đình có 10.000m2 bị thu hồi 3.000m2 nhưng không được hỗ trợ ổn định đời 

sống vì toàn bộ 10.000m2 nằm trên cùng địa bàn xã, phường, thị trấn mà tỷ lệ 

mất đất chưa đạt tỷ lệ 30%. 

- Đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 1 

và khoản 2 Điều 5 theo hướng tính hỗ trợ theo m2 và không khống chế tỷ lệ % 

mất đất. 

Đề nghị sửa tên các Điều 5, 6, 7 của dự thảo thành “Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số…” theo mẫu số 33 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

đ) Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ 

định giá đất 

- Dự thảo Thông tư có ghi Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 1 Điều 3 như 

sau: 

“Điều 3. Mẫu Chứng chỉ định giá đất 

Tại điểm b, khoản 1 Chứng chỉ định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả 

nước. Chứng chỉ định giá đất gồm một tờ có 04 trang, trang bìa (trang 1 và trang 

4) in nền màu nâu đỏ và trang nội dung (trang 2 và trang 3) in nền hoa văn trống 

đồng màu vàng nhạt, Chứng chỉ có kích thước 130mm x 190mm (gọi là mẫu 

Chứng chỉ định giá đất); gồm các nội dung chính như sau: 

... 

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm: dòng chữ “BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG”; "TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"; ảnh của học viên; “Có giá 

trị đến:” và “Số Chứng chỉ:”.  

Đề nghị xem xét sửa thành 

“Điều 3. Mẫu Chứng chỉ định giá đất 

Tại Điểm b, Khoản 1 Chứng chỉ định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả 

nước. Chứng chỉ định giá đất gồm một tờ có 04 trang, trang bìa (trang 1 và trang 

4) in nền màu nâu đỏ và trang nội dung (trang 2 và trang 3) in nền hoa văn trống 

đồng màu vàng nhạt, Chứng chỉ có kích thước 130mm x 190mm (gọi là mẫu 

Chứng chỉ định giá đất); gồm các nội dung chính như sau: 

... 

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm: dòng chữ “BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG”; "TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"; ảnh của định giá viên; “Có 

giá trị đến:” và “Số Chứng chỉ:”.  

e) Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT 26 tháng 

02 năm 2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử 

dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho 

thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 

Đề nghị xem xét một số nội dung sau: 

- Cụm từ “4. Bổ sung Điều 8b như sau:” đề nghị sửa thành “4. Bổ sung 

Điều 8c như sau:” 

- Về nội dung dự thảo tại khoản 1, Điều 8c: “1. Sau khi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất sơ bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổ chức thực hiện việc đo đạc xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính để 

hoàn thiện phương án sử dụng đất”.  

Đối với nội dung “thống kê tài sản khác gắn liền với đất” đề nghị 

chuyển nội dung này cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

Công ty nông, lâm nghiệp có đất bàn giao về địa phương chủ trì thực hiện. Vì 

thực tế hiện trạng tài sản là cây trồng trên đất bàn giao về địa phương (như tài 

tỉnh Lạng Sơn) số lượng rất lớn, cần phải kiểm đếm, thống kê để xử lý dứt điểm 

tài sản trên đất bàn giao mới thực hiện được phương án giao đất, cho thuê đất 

cho hộ gia đình, cá nhân. 

- Về nội dung dự thảo tại điểm đ, khoản 2, Điều 8c dự thảo: “Đối với địa 

phương trước đây không xác định diện tích đất nông nghiệp tính bình quân theo 

nhân khẩu nông nghiệp của đơn vị hành chính cấp xã thì nay xác định theo cách 

tính bằng tổng diện tích đất nông nghiệp trong đơn vị hành chính cấp xã sau khi 

đã trừ đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn chia cho 

tổng nhân khẩu nông nghiệp của đơn vị hành chính cấp xã tại thời điểm lập 

phương án sử dụng đất.” 

Đề nghị xem xét lại cách tính mức bình quân diện tích đất nông nghiệp 

theo nhân khẩu nông nghiệp của đơn vị hành chính cấp xã: Vì trên địa bàn hành 

chính cấp xã có diện tích đất nông nghiệp do tổ chức được giao đất, thuê đất 

đang quản lý sử dụng, nếu không trừ phần diện tích này bình quân đất nông 

nghiệp cho nhân khẩu sẽ tăng không đúng thực tế sử dụng đất. 
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- Về nội dung dự thảo tại khoản 4, Điều 8c:  “Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì lập phương án sử dụng đất gửi lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổng hợp ý kiến và hoàn thiện phương án sử 

dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định...”  

Đề nghị xem xét giao UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế sử dụng 

đất tại địa phương chủ trì xây dựng phương án sử dụng đất. Trên cơ sở phương 

án sử dụng đất do UBND cấp huyện trình, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

thẩm định lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành 

có liên quan; tổng hợp ý kiến và hoàn thiện phương án sử dụng đất, báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

- Trên cơ sở tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

nông, lâm trường. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung thêm 

điều, khoản quy định chi tiết một số nội dung sau:  

+ Mẫu Đề cương phương án sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương; 

+ Quy định cụ thể phương án sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương lập theo đơn vị hành chính cấp huyện hay đơn vị hành 

chính cấp xã (trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện lập phương án sử dụng 

đất theo từng đơn vị hành chính cấp xã). 

+ Trong trường hợp các hộ sử dụng đất đủ điều kiện được giao đất gồm cả 

diện tích giao đất không thu tiền và diện tích trên mức bình quân phải chuyển 

sang thuê đất, đề nghị hướng dẫn trong việc xác định vị trí đất giao, đất thuê 

trong cùng 01 thửa đất để xác định số tiền phải nộp và việc tách thửa, chỉnh lý 

bản đồ địa chính. 

+ Có hướng dẫn cụ thể hơn về cách xác định nguồn gốc đất đai và đối 

tượng được giao đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường (có trường hợp trước 

đây khoanh trùng đất công ty vào đất của dân, có nhiều trường hợp các công ty 

được giao đất nhưng không sử dụng, dân đã sử dụng từ trước những năm 1993, 

có trường hợp dân nhận giao khoán đất với công ty nhưng đã chuyển nhượng 

nhiều lần).  

+ Việc xử lý tài sản trên đất trong trường hợp người được giao, thuê đất 

không có khả năng chi trả, các công ty lâm nghiệp đã cổ phần hóa; việc miễn, 

giảm trả tiền tài sản trên đất theo phần vốn của Nhà nước còn lại cho các đối 

tượng là hộ nghèo. 

 g) Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 

tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 
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Nội dung dự thảo khoản 1 Điều 11: “Sửa, bổ sung mục 2.2.5.6 tại Phụ lục 

01 như sau”, đề nghị sửa thành “Sửa, bổ sung mục 2.2.5.6 tại Phụ lục số 01 như 

sau” cho chính xác. 

h) Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

- Nội dung dự thảo tên Điều 12: “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019…”, đề nghị sửa thành “Sửa 

đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 

12 năm 2019…” cho chính xác. 

- Điều 12 quy định về thành phần hồ sơ gồm: "b) Văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công"; đề nghị xem xét 

bổ sung, sửa thành "Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công". 

i) Điều 13. Quy định chuyển tiếp 

- Nội dung dự thảo khoản 1 Điều 13 quy định: “…theo đúng quy định tại 

Điều 6 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ..”, tuy nhiên Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT không có Điều 6, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định chính xác. 

- Khoản 2 Điều 13, đề nghị xem xét: 

+ Chỉnh sửa lại nội dung: "...quy định tại Điều 11 Thông tư này..." thành 

"Điều 12" cho phù hợp với nội dung của các Điều trong dự thảo. 

+ Nội dung tại khoản này đã có nghiên cứu, nhằm tạo sự thống nhất giữa 

các quy định về đầu tư, đất đai và các quy định có liên quan, trong đó để làm rõ 

thêm về thành phần hồ sơ liên quan đến dự án, dự thảo đã trích dẫn sửa đổi theo 

khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư 2020 (Đối với dự án được lập trước ngày 01 tháng 

01 năm 2021 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực) là cần thiết, để đảm bảo thuận 

lợi trong quá trình thực hiện.  

Tuy nhiên, Dự thảo chưa đề cập đến trường hợp "Đối với dự án thuộc 

trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020"; nếu thuộc 

trường hợp này thì trong thành phần hồ sơ thẩm định việc chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng...có cần phải có 

không? hay yêu cầu phải có văn bản nào khác?. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem 

xét bổ sung làm rõ thêm; hoặc có thể nghiên cứu thêm quy định tại khoản 8 Điều 

77 Luật Đầu tư 2020, cụ thể: "8. Trường hợp pháp luật quy định thành phần hồ sơ 
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thực hiện thủ tục hành chính phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư, những dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì 

nhà đầu tư không phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư." 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Quản lý đất đai; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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