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          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 

    (Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          /        /2022 của UBND huyện Diễn Châu) 

 

          I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất để xem xét giao 

đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

Không quá 15 làm 

việc ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua đường bưu 

điện tới Bộ phận tiếp 

công dân thuộc Ủy 

ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị 

xã. 

Không quy định 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

 - Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ giao đất, cho thuê 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất; 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai. 

2 

Xóa đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất 

Không quá 03 ngày 

làm việc đối với 

trường hợp xóa đăng 

ký góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; 

không quá 03 ngày 

làm việc đối với 

trường hợp xóa đăng 

ký cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử 

dụng đất. 

Không quá 03 ngày 

đối với trường hợp 

xóa đăng ký góp 

vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

hữu tài sản gắn liền 

với đất; không quá 

03 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

xóa đăng ký cho 

thuê, cho thuê lại 

quyền sử dụng đất 

cấp giấy. 

 

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

3 

Đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp 

Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, 

Không quá 10 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

+ Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng. 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ); 

giảm diện tích thửa đất do 

sạt lở tự nhiên; thay đổi về 

hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ 

tài chính; thay đổi về tài 

sản gắn liền với đất so với 

nội dung đã đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận 

nhân dân cấp huyện  + Cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: 200.000 đồng (đối 

với trường hợp cấp 

Giấy chứng nhận mới). 

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng, tại phường: 

20.000 đồng (đối với 

cấp mới Giấy chứng 

nhận) 

+ Giấy chứng nhận 

QSH nhà hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+Xác nhận thay đổi sau 

khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng,  

+Thay đổi về nhà (hoặc 

tài sản gắn  liền với đất: 

10.000 đồng; 

+ Thay đổi thửa đất, 

nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất: tại xã thị, trấn: 

20.000 đồng, tại 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

phường: 30.000 đồng. 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

- Hộ gia đình, cá nhân 

xác nhận đăng ký biến 

động trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất đã được cấp do sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã, thành 

lập, sáp nhập, đổi tên 

xã, xóm, khối, thôn, 

bản và điều chỉnh địa 

giới hành chính trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An 

được miễn phí thẩm 

định, lệ phí cấp giấy. 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

4 

Đăng ký xác lập quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất liền 

kề sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và 

đăng ký thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề 

Không quá 10 làm 

việc ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa, vùng 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kkết 

quả của Ủy ban nnhân 

dân cấp hhuyện. 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

+ Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng. 

+ Cấp đổi Giấy chứng 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì 

thời gian thực hiện 

được tăng thêm 10 

ngày 

nhận quyền sử dụng 

đất: 200.000 đồng (đối 

với trường hợp cấp 

Giấy chứng nhận mới). 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng,tại phường: 

20.000 đồng (đối với 

cấp mới Giấy chứng 

nhận) 

+ xác nhận thay đổi sau 

khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

5 
Tách thửa hoặc hợp thửa 

đất 

Không quá 10 ngày 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

+ Xác nhận biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

+ Cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: 200.000 đồng (đối 

với trường hợp cấp 

Giấy chứng nhận mới). 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng,tại phường: 

20.000 đồng (đối với 

cấp mới Giấy chứng 

nhận) 

+ Xác nhận thay đổi sau 

khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

6 

Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần 

đầu: 230.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng,tại phường: 

20.000 đồng  

+ Giấy chứng nhận 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

QSH nhà hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất và QSH nhà 

hoặc QSD đất và tài sản 

gắn liền với đất: tại xã 

thị, trấn: 25.000 đồng, 

tại phường: 60.000 

đồng. 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất, QSH nhà và 

tài sản gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 50.000 

đồng, tại phường: 

100.000 đồng. 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

Luật Đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 



 10 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

7 

- Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu đối với tài sản gắn 

liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người 

sử dụng đất 

Không quá 10 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Trước khi hết hạn sử 

dụng đất tối thiểu là 

06 tháng hoặc sau khi 

có văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền 

về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư đối với 

trường hợp điều chỉnh 

dự án đầu tư mà có 

thay đổi thời hạn hoạt 

động của dự án thì 

người sử dụng đất nộp 

hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần 

đầu: 230.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng,tại phường: 

20.000 đồng  

+ Giấy chứng nhận 

QSH nhà hoặc tài sản 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

nơi có đất hoặc Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất và QSH nhà 

hoặc QSD đất và tài sản 

gắn liền với đất: tại xã 

thị, trấn: 25.000 đồng, 

tại phường: 60.000 

đồng. 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất, QSH nhà và 

tài sản gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 50.000 

đồng, tại phường: 

100.000 đồng. 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ; 

 - Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

8 

Đăng ký thay đổi tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy 

chứng nhận đã cấp 

Không quá 15 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

 

 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

+ Xác nhận biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

+ Cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: 200.000 đồng (đối 

với trường hợp cấp 

Giấy chứng nhận mới). 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Giấy chứng nhận 

QSH nhà hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất và QSH nhà 

hoặc QSD đất và tài sản 

gắn liền với đất: tại xã 

thị, trấn: 25.000 đồng, 

tại phường: 60.000 

đồng. 

+ Xác nhận thay đổi sau 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

khi cấp GCN: 

Thay đổi về nhà (hoặc 

tài sản gắn liền với đất): 

10.000 đồng 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ; 

 - Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; phí khai thác và sử 

dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

9 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

cho người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng 

đất, mua nhà ở, công trình 

- Không quá  15 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với các xã 

miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần 

đầu: 230.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy chứng 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

 - Nghị định số 76/2015/NĐ-CP 

ngày 10/9/2015 của Chính phủ: 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

xây dựng trong các dự án 

phát triển nhà ở 

điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì 

thời gian thực hiện 

được tăng thêm 10 

ngày. 

 

 

nhận: 

+ Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: tại 

xã thị, trấn: 10.000 

đồng,tại phường: 

20.000 đồng  

+ Giấy chứng nhận 

QSH nhà hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất và QSH nhà 

hoặc QSD đất và tài sản 

gắn liền với đất: tại xã 

thị, trấn: 25.000 đồng, 

tại phường: 60.000 

đồng. 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất, QSH nhà và 

tài sản gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 50.000 

đồng, tại phường: 

100.000 đồng. 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Kinh doanh bất 

động sản; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-



 15 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy. 

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; phí khai thác và sử 

dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

10 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp Giấy 

chứng nhận nhưng chưa 

thực hiện thủ tục chuyển 

quyền theo quy định 

Không quá 10 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Trường hợp 

cấp đổi đồng loạt 

cho nhiều người sử 

dụng đất do đo vẽ 

lại bản đồ là không 

quá 50 ngày. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất hoặc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 + Hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận: 230.000 

đồng; 

 + Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận: 

 + Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: tại xã thị, trấn: 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

 (đối với trường hợp 

cấp mới Giấy chứng 

nhận); 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy chứng 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

 - Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 



 16 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy 

- Chi phí đăng tin do 

người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trả. 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; phí khai thác và sử 

dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

11 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý 

nợ hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất để thi 

hành án; thỏa thuận hợp 

nhất hoặc phân chia quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất của hộ gia 

đình, của vợ và chồng, của 

Không quá 10 ngày 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả UBND cấp xã nơi 

có đất hoặc Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 + Hồ sơ cấp đổi Giấy 

chứng nhận: 200.000 

đồng (đối với trường 

hợp có nhu cầu cấp mới 

GCN) 

 + Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận: 

 + Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

nhóm người sử dụng đất; 

đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp 

đất: tại xã thị, trấn: 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

 (đối với trường hợp 

cấp mới Giấy chứng 

nhận); 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy 

 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ; 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai; 

 - Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

12 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp 

chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và 

chồng; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Đối với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian 

thực hiện được tăng 

thêm 10 ngày  

Nộp tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất 

hoặc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 + Hồ sơ cấp đổi Giấy 

chứng nhận: 200.000 

đồng (đối với trường 

hợp có nhu cầu cấp mới 

GCN) 

 + Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận: 

 + Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: tại xã thị, trấn: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

 (đối với trường hợp 

cấp mới Giấy chứng 

nhận); 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy 

 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ; 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; phí 

khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; 

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

13 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm sang thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất 

sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

Không quá 30 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối với các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn thì thời 

gian thực hiện được 

tăng thêm 10 ngày. 

Nộp tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất 

hoặc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận:  

 Xác nhận thay đổi sau 

khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

đặc biệt khó khăn 

được miễn phí thẩm 

định, lệ phí cấp giấy. 

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; phí khai thác và sử 

dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

14 

Đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Không quá 15 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

nơi có đất hoặc Bộ 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

 + Hồ sơ cấp đổi Giấy 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết một số 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Đối với các xã miền 

núi, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì 

thời gian thực hiện 

được tăng thêm 10 

ngày 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

chứng nhận: 200.000 

đồng (đối với trường 

hợp có nhu cầu cấp mới 

GCN) 

 + Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận: 

 + Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: tại xã thị, trấn: 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

 (đối với trường hợp 

cấp mới Giấy chứng 

nhận); 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy chứng 

nhận (thay đổi về đất): 

10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc thiểu 

số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn được miễn 

phí thẩm định, lệ phí 

cấp giấy 

 

Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sứa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-

HĐND ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

phí khai thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

             II. Danh mục thủ tục hành chính thay thế 

TT 
Tên thủ tục hành chính được 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý sử đổi, bổ 

sung, thay thế 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người đã 

đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất trong trường hợp 

thửa đất gốc chưa được cấp 

Giấy chứng nhận 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở hữu 

nhà ở và tài 

sản khác gắn 

liền với đất 

cho người đã 

đăng ký 

quyền sử 

dụng đất lần 

đầu 

Không quá 28 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ theo quy định. 

Đối với các xã miền 

núi, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì thời 

gian thực hiện được 

tăng thêm 10 ngày 

Nộp tại Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã nơi có 

đất hoặc Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả của 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần 

đầu: 230.000 đồng. 

+ Xác nhận Biến động 

trên Giấy chứng nhận: 

100.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

+ Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: tại xã thị, trấn: 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

+ Giấy chứng nhận 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết 

một số Điều của Luật Đất 

đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một 

số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính 

phủ: Sửa đổi, bổ sung một 
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QSH nhà hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

40.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất và QSH nhà 

hoặc QSD đất và tài 

sản gắn liền với đất: 

tại xã thị, trấn: 25.000 

đồng, tại phường: 

60.000 đồng. 

+ Giấy chứng nhận 

QSD đất, QSH nhà và 

tài sản gắn liền với 

đất: tại xã thị, trấn: 

50.000 đồng, tại 

phường: 100.000 

đồng. 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy 

chứng nhận (thay đổi 

về đất): 10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có 

điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn 

được miễn phí thẩm 

định, lệ phí cấp giấy. 

số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 

02/2014/TT-BTC ngày 

02/01/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí 

và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; 

- Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định về hồ sơ 

địa chính; 

- Thông tư số 

02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 
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44/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định chi tiết 

Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

các thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật đất đai; 

- Nghị quyết số 

47/2016/NQ-HĐND ngày 

16/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; phí 

khai thác và sử dụng tài 

liệu đất đai; lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

2 Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

Chuyển đổi 

quyền sử 

Không quá 50 ngày 

làm việc kể từ ngày 

Nộp tại Bộ 

phận tiếp 

- Phí thẩm định hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

- Luật Đất đai năm 2013; 

-  Nghị định số 
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đình, cá nhân dụng đất 

nông nghiệp 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

để thực hiện 

“dồn điền đổi 

thửa " (đồng 

loạt) 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ theo quy định 

nhận và trả 

kết quả Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã nơi có 

đất hoặc Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả của 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyền sử dụng đất: 

 + Hồ sơ cấp đổi Giấy 

chứng nhận: 200.000 

đồng  

 + Xác nhận Biến 

động trên Giấy chứng 

nhận: 100.000 đồng.  

- Lệ phí cấp Giấy 

chứng nhận: 

 + Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất: tại xã thị, trấn: 

10.000 đồng,tại 

phường: 20.000 đồng  

 (đối với trường hợp 

cấp mới Giấy chứng 

nhận); 

 + Xác nhận thay đổi 

sau khi cấp Giấy 

chứng nhận (thay đổi 

về đất): 10.000 đồng; 

- Hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; 

đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có 

điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn 

được miễn phí thẩm 

định, lệ phí cấp giấy 

 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014  của Chính phủ 

Quy định thi hành chi tiết 

một số Điều của Luật Đất 

đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017  của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính 

phủ: Sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định về hồ sơ 

địa chính; 

- Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường: Quy định chi tiết 

Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành 
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Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

các thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 

09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

sứa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị quyết số 

47/2016/NQ-HĐND ngày 

16/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nghệ An 

quy định phí thẩm định hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; phí 

khai thác và sử dụng tài 

liệu đất đai; lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài 

sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 
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