CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 12-11-2021

55

PHỤ LỤC I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG
LĨNH VỰC ðẤT ðAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1826/Qð -UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
STT

Tên thủ tục hành chính

1

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñối với tổ chức kinh tế nhận
chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng ñất nông nghiệp ñể thực
hiện dự án ñầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
II. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung

STT
Tên thủ tục hành chính
1 Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất; thẩm ñịnh ñiều kiện giao ñất, thuê ñất không
thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất; ñiều kiện cho phép chuyển mục
ñích sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư ñối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người
Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2 ðăng ký quyền sử dụng ñất lần ñầu
Xóa ñăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở
3
hữu tài sản gắn liền với ñất
4

5

6
7
8
9

ðăng ký biến ñộng về sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất do thay ñổi thông tin
về người ñược cấp Giấy chứng nhận (ñổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, ñịa chỉ); giảm diện tích thửa ñất do sạt lở tự nhiên; thay ñổi về hạn
chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi về nghĩa vụ tài chính; thay ñổi về tài sản gắn
liền với ñất so với nội dung ñã ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận
ðăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa ñất liền kề sau khi ñược cấp Giấy
chứng nhận lần ñầu và ñăng ký thay ñổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
ñất liền kề
Tách thửa hoặc hợp thửa ñất
Cấp ñổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất
ðính chính Giấy chứng nhận ñã cấp
ðăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài

