
ƯBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4ậA  /STNMT-QLĐĐ Kiên Giang, ngày /ÍẰíhảngổì4 năm 2018
V/v xin ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định 
Sửa đổi, bổ sung Quyết định sổ 19/2017/QĐ- 

ƯBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của 
ủy ban nhân dân tỉnh

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

Trong thời gian qua khi triển khai thực hiện Quyết định số 19/2017/QĐ- 
ƯBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích 
tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường 
nhận được một số ý kiến của một số huyện, thị xã, thành phố phản ảnh vướng 
mắc trong quá trình áp dụng Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 
năm 2017 vào thực tiễn của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Quyết định số 19/2017/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 6 năm 
2017 của ủy  ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa 
đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang cho phù hợp với thực tế của địa phương, dự kiến trình ủy  ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong năm 2018.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết đinh 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 
của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối 
với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang.

Để 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 ủy  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 10 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp
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trình ủy 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 n h â n ./ .^ ^ -

Nơi nhận:
-  Như trên;
- ƯBND tinh (b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các đơn vị: VPS, VPĐKĐĐ & 15 Chi nhánh, 
Thanh tra; TTPTQĐ, TTKTTN&MT (góp ý và gửi 
về Chi cục QLĐĐ tổng hợp);
- TTCNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, CCQLĐĐ, npdát
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA v iệ t  n a m  
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2018/QĐ-ƯBND Kiên Giang, ngày thảng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 

2017 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu đưọc 
phép tách thửa đối vói đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ỏ’, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ  L uậ t T ẻ  chức chính quyền địa p h ư ơ n g  ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ  L uậ t B an hành vãn bản quy phạm  p h á p  luật ngày 22 tháng 6  năm  
2015; ’ ’

Căn cứ  L uậ t Đ ấ t đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;

Căn cứ  N ghị định sổ  01/2017/NĐ-CP ngày 06 thảng 01 năm 2017 của 
Chính p hủ  sửa đoi, bô sung m ột so nghị định quy định chi tiết thi hành L uậ t Đ ất 
đai;

Theo đề ngh ị của Giám ãổc S ở  Tài nguyên và M ôi trường tại Tờ trình sổ  
/T T r-ST N M T  ngày tháng  năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
19/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của ủy  ban nhân dân tỉnh Quy 
định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi 
nông nghiệp không phải là đât ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1

Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất 
nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang, trừ  trường họp nhận thừa kế quyền sử  dụng đất theo quy định của pháp  
luật.

D ự  THẢO LẦN 1 
NGÀY 08/02/2018

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch sử dung 
đất là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau:

- Đ ất trồng lúa:
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+ Trường họp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất 
trồng lúa thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 3.000 m2.

+ Trường họp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch sử  dụng  
đẩt vừa là đẩt trổng lúa vừa là loại đất nông nghiệp khác thì diện tích toi thiếu 
được phép  tách thửa là 1.000 m2.

- Đ ất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản diện tích tối thiểu 
được phép  tách thửa là 1.000 m 2.

- Đ ất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác diện tích tối thiểu được 
phép  tách  thửa là 500 m2.

- Đ ất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được p h ép  tách thửa là 3.000 m2.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3

1. Trường họp thửa đất nông nghiệp nằm trong các khu vực quy hoạch sử 
dụng đất là đất ở mà việc tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất 
từ đất nông nghiệp sang đất ở để hình thành thửa đất ở gắn liền với thửa đất 
nông nghiệp còn lại hoặc hình thành các thửa đất ở thì điều kiện, diện tích được 
phép tách thửa của phần diện tích đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích 
sang đất ở được áp dụng theo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa 
đối với đất ở, phần  diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khỉ tách thửa không áp 
dụng điều kiện, diện tích toi thiếu tách thửa.

2. Trường hợp thửa đất nông nghiệp liền kề với đẩt ở  đã  hĩnh thành được 
chửng nhận trong g iấy tờ  về quyển sử  dụng đất m à nằm trong các khu vực quy 
hoạch sử  dụng đất là đất ở  thì phần  diện tích đất nông nghiệp khỉ tách thửa 
cùng với việc tách thửa đất ở  thì không áp dụng điều kiện, diện tích tối thiểu 
tách thửa đổi với đất nông nghiệp, chỉ áp dụng điều kiện, diện tích tối thiểu tách 
thửa đổi với đất ở.

3. Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc hành lang an toàn giao thông  
mà năm liên kê vớ i đất ở  đã hình thành được chứng nhận trong g iấy tờ  về quyền  
sử  dụng đất hoặc đấ t ở  được p h ép  chuyến mục sử  dụng đẩt thì phần  diện tích 
đất nông nghiệp khi tách thửa cùng với việc tách thửa đất ở  thì không áp dụng  
điều kiện, diện tích toi thiếu tách thửa đối với đất nông nghiệp, ch ỉ áp dụng điều 
kiện, diện tích tối thiếu tách thửa đối với đất ở.

Điều 6. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 3

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong nhiều khu vực quy hoạch sử 
dụng đât khác nhau thì áp dụng diện tích tối thiểu tách thửa theo phần diện tích 
quy hoạch sử dụng đất nhiều hơn, trừ trường họp đất trồng lúa tại Điều 3 và 
Điều 4 của quyết định này.
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Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Đổi với hồ sơ tách thửa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quỵền tiếp nhận 
hoặc người sử  dụng đất đã  đăng ký trích đo địa  chính thửa đất để phục vụ cho 
việc tách thửa phù họp theo quy định của pháp luật nhưng đến trước ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện xong thì không áp dụng điều 
kiện, diện tích được phép tách thửa theo Quyêt định này.

Điều 8. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 6

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

- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TỈnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Như Điều 7;
- Đăng Công báo tỉnh;
- Sở TN&MT (05b);
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha (lb).

Nơi nhận:
-  Chính phù;
- Bộ TN&MT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
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