2

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

ðịa ñiểm thực
hiện

2

ðăng ký quyền sử dụng ñất lần
ñầu

3

Xóa ñăng ký cho thuê, cho thuê
lại, góp vốn bằng quyền sử dụng
ñất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với ñất

(nếu có)

Căn cứ pháp lý
-Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày
02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường ;
-Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường

05 ngày

03 ngày

- Trung tâm Phục
vụ HCC;
- Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả cấp huyện;
- Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả cấp xã

77

- Luật ðất ñai năm 2013;
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày
15/5/2014;
- Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày
06/01/2017;
Không
- Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày
18/12/2021;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
ngày 19/5/2014;
- Trung tâm Phục - Phí, Lệ phí: - Luật ðất ñai năm 2013.
vụ HCC;
Theo
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày
- Bộ phận tiếp + Nghị quyết số 15/5/2014;
nhận và trả kết 18/2020/NQ- Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày
quả cấp huyện; HðND
ngày 06/01/2017;
- Bộ phận tiếp 08/12/2020;
- Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày
nhận và trả kết - Giá dịch vụ 18/12/2021;
quả cấp xã công: Theo
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT
Quyết ñịnh số ngày 19/5/2014;
.
17/2021/Qð- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
UBND
ngày ngày 19/5/2014;
28/7/2021.
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016;

CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 12-11-2021

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.

Phí, lệ phí

