
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
   

 Số: 302 /STNMT-ĐKTK 
V/v thủ tục hành chính liên quan đến hồ 

sơ công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 

18/12/1980. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

        Hà Tĩnh,  ngày  30 tháng  01 năm 2019 

                              Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 204/UBND-TNMT 

ngày 22/01/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc thủ tục hành chính liên 

quan đến hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980. Theo báo 

cáo của UBND thành phố Hà Tĩnh thì về trình tự thực hiện hồ sơ công nhận lại 

quyền sử dụng đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn 

gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 được thực hiện theo quy định tại Điều 7 

Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do 

thủ tục này chưa có trong Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của 

UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền 

quản lý của ngành tài nguyên và môi trường áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh. Vì vậy, UBND thành phố Hà Tĩnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ công nhận lại diện tích 

đất ở. 

Sau khi xem xét nội dung văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý 

kiến như sau: 

Theo quy định tại Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 

UBND tỉnh thì việc giải quyết hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở cho các hộ gia 

đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 được quy định 

thực hiện trong thời gian từ ngày 20/8/2018 (ngày ban hành Quyết định số 

2443/QĐ-UBND) đến ngày 31/12/2020; về trình tự thực hiện và hồ sơ công 

nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn 

gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 đã được quy định cụ thể tại Điều 7 và Điều 

8 Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh và các mẫu 

hồ sơ theo Văn bản số 2493/STNMT-ĐKTK ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh căn cứ Điều 7 và 



 

 

Điều 8 Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh để giải 

quyết hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 cho các hộ gia 

đình, cá nhân theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở PT; 

 - Lưu: VT, ĐKTK.                                                                           
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   Nguyễn Hùng Mạnh 
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