
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI LỘC 

Số:          /UBND-TNMT 

 V/v hướng dẫn quy trình mở 

đường và thu hồi đất để mở đường 

giao thông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Lộc, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

Ngày 22/2/2022, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Công văn số 

345/UBND-TNMT về việc xử lý thu hồi đất để mở đường giao thông nông thôn 

khi thực hiện tách thửa chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên nội văn bản chưa quy định cụ thể 

số ngày xử lý hồ sơ nên trong quá trình thực hiện các phòng, ngành có liên quan 

còn có nhiều lúng túng. Để khắc phục tồn tại nói trên, UBND huyện quy định về 

thời gian thực hiện xử lý đối với thủ tục mở đường GTNT và thu hồi đất khi thực 

hiện tách thửa chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 
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Bước 1: 

Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ theo hướng 

dẫn tại công văn số 345/UBND-TNMT ngày 

22/2/2022, gồm: 

1. Đơn xin mở đường và tự nguyện trả đất 

ở mở đường giao thông 

2. Bản mô phỏng hình thể và kích thước, 

diện tích mở đường; diện tích đất ở tự 

nguyện trả lại cho nhà nước. 

3. Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc) 

4. Tờ trình đề nghị mở đường và thu hồi 

đất để mở đường GTNT của UBND xã, 

thị trấn 

 

 

 

 

Bộ phận 1 cửa của 

huyện 

 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa chuyển 

hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng 

 

Bộ phận một cửa 

Trong ngày tiếp 

nhận hồ sơ  

 

 

 

 

Bước 3: 

Phòng Kinh tế hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra 

hiện trạng thửa đất, đánh giá sự phù hợp quy 

hoạch huyện, quy hoạch NTM,…. Tham mưu 

UBND huyện văn bản đồng ý hoặc không đồng 

ý. (yêu cầu văn bản phải đánh giá cụ thể về tính 

phù hợp đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

nông thôn mới, quy hoạch khu dân cư (đường, 

mương tiêu nước), yêu cầu về kích thước, thông 

 

 

 

 

Phòng kinh tế hạ tầng 

 

 

 

 

7 ngày làm việc 



số kỹ thuật đường được mở và các nội dung khác 

có liên quan,..) 

- Nếu Phòng KTHT tham mưu UBND huyện 

văn bản cho phép mở đường thì hồ sơ được 

phòng KTHT luân chuyển sang Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai để thực hiện trích đo 

- Nếu Phòng KTHT tham mưu UBND huyện 

văn bản không cho phép mở đường thì hồ sơ 

được luân chuyển trả về Bộ phận 1 Cửa để trả lại 

cho người dân. 

Bước 4: Chi nhánh văn phòng đăng ký thực hiện trích đo 

kích thước chiều rộng, chiều dài tuyến đường, 

mương theo văn bản của UBND huyện quy định 

về tuyến đường được mở. Kết quả trích đo được 

chuyển hồ sơ đến phòng TN&MT 

 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

 

7 ngày làm việc 

 

 

Bước 5: 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai chuyển đến, phòng Tài nguyên 

và môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND 

huyện Quyết định thu hồi đất và giao hồ sơ cho 

Bộ phận một cửa giao trả cho người dân 

 

 

 

 

Phòng TN&MT 

 

 

 

3 ngày làm việc 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục mở đường và thu hồi đất: 18 ngày làm việc 

Công văn này thay thế công văn số 914/UBND-TNMT ngày 21/4/2022. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc. 

       Nơi nhận: 

       - Như trên; 

        - CT, PCT UBND huyện; 

        - TT Huyện ủy, TT HĐND 

        - VP ĐK đất đai tỉnh 

        - Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đức Thọ 
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