
QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Trình tự thực hiện: 

 Hồ sơ Chuyển mục đích sử dụng đất nộp tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử 

dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và viết giấy hẹn 

cho người nộp hồ sơ ngày đến nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc 

không hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung, hoàn chỉnh. 

 Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận, nhận thông báo nộp thuế tại 

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND cấp huyện. Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất nộp 

lại chứng từ cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 

 Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận (nếu có), nộp lệ phí theo quy 

định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký Quyền 

sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 

 

Thành phần hồ sơ: 

 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm bản chính và bản sao có 

chứng thực. 

 Bản sao có chứng thực Chứng minh thư, hộ khẩu 

 Xác nhận của UBND xã là người chấp hành tốt Pháp luật đất đai 

 Trích lục bản đồ thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng 

 Tờ trình của UBND xã đề nghị UBND huyện cho phép chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất. 

 Tờ khai lệ phí trước bạ. 

 Tờ khai nộp tiền sử dụng đất. 

 Phương án sản xuất kinh doanh (nếu chuyển MĐ làm mặt bằng SXKD) 

 Thông báo niêm yết công khai có xác nhận của UBND xã 



 Cam kết có xác nhận của UBND về: bàn giao phần diện tích nằm trong 

hành lang bảo vệ an toàn CTCC, bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ 

giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực; Nộp đầy đủ 

đúng hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất khi được chuyển mục đích sử 

dụng, bảo vệ môi trường theo quy định, Diện tích đất xin chuyển mục đích phải 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc chi tiết về xây dựng đầu tư nằm trong 

chỉ giới mơ đường … 

 

Thời hạn giải quyết: 

 30 ngày làm việc. 


