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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG, ðƯỢC THAY
THẾ VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ðẤT ðAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1827/Qð-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG 1.Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
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.

Thời hạn
giải quyết

ðịa ñiểm thực
hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý
- Luật ðất ñai năm 2013;

20 ngày

Trung tâm Phục
vụ Hành chinh
công

Không

- Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP của
Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2020
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy
ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai.

2. 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

Thời hạn
giải quyết

10 ngày

ðịa ñiểm thực
hiện
Trung tâm Phục
vụ Hành chinh
công

Phí, lệ phí
(nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý
- Luật ðất ñai năm 2013;
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ;
- Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 ;
-Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18
tháng 12 năm 2020 ;
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