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Số: A4-Q /STNMT-QLĐĐ  ̂ Kiên Giang, ngày ỵ(i í háng C'đ- năm 2018
V/v xin ý kiến góp ý cho dự thảo Quyêt định 

số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 
năm 2015 của ủ y  ban nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- ƯBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch ủy  ban nhân dần Mai Anh Nhịn 
tại Công văn số 6058/VP-KTCN ngày 13 tháng 11 năm 2017 giao Sở Tài 
nguyên và Môi truửng xây dựng, tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quyết định sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 
nghiên cúu để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 20/2015/QĐ- 
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định 
diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 
nêu trên. Đe thực hiện việc lấy ý kiến theo quy định tại Điều 129 của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 nhằm hoàn thiện 
dự thảo nêu trên trước khi trình úy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở 
Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân cho ý kiến đối với dự thảo nêu trên (file dự thảo được gửi kèm theo Công 
văn này và được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, http://tnmt.kiengiang.gov.vn).

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 
(thông qua Chi cục Quản lý đất đai, địa chỉ: so 1226A, đường Nguyễn Trung 
Trực, phường An Bình, thành phô Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 
02973.911.422, fax: 02973.919.550) hoặc file số gửi vào địa chỉ email: 
npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp 
trình Úy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sau thời gian này, nếu không có 
ý kiến xem như thống nhất với dự thảo nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Quý 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân./.Y£^^

Noi nhận:
- Như trên;
- ƯBND tỉnh (b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các đon vị: VPS, VPĐKĐĐ & 15 chi nhánh, Thanh tra; 
TTPTQĐ, TTKTTN&MT (gồp ý và gửi
về Chi cục QLĐĐ tổng hợp);
- TTCNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, CCQLĐĐ, npdat “HT”̂ ,

http://tnmt.kiengiang.gov.vn
mailto:npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn
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Số: /2018/QĐ-ƯBND Kiên Giang, ngày tháng năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm
2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu đưọc

— — ———Ị-------- tách thửa đối vói đất ỏ’ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
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NGÀY 08/02/2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 
2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ  
/TTr-STNMT ngày tháng năm 2018.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
20/2015/QĐ-UBND ngàỵ 17 tháng 6 năm 2015 của ủ y  ban nhân dân tỉnh về 
việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3
“Điều 3. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối vói đất ỏ’ tại nông thôn 

và đất ở tại đô thị
1. Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông cỏ lộ giới lớn hơn hoặc bằng 

20 m, sau khi tách thửa thì thửa đât mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng 
thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ lộ giới tối thiểu là 45 m2.
b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.
c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

2. Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách 
thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các 
yêu câu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ lộ giới (nếu có) tối thiểu là 36 m2.
b) Be rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.
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c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.”

Điều 3. Bãi bỏ Điều 5
Điều 4. Trách nhiêm thi hành

Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng 
các ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố; các to chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2018./.

- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TỈnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tinh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tinh và các tổ chức thành viên;
- Như Điều 4;
- Đăng Công báo tỉnh;
- Sở TN&MT (05b);
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha (lb).

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ TN&MT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
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