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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số:          /STNMT-VPĐKĐĐ  
V/v Phúc đáp Văn bản số 11/CV-TTQLĐĐ 

ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm 

quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 01  năm 2020 

                

                   Kính gửi: Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. 
 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 11/CV-TTQLĐĐ 

ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên 

Phủ về việc xin kiến chỉ đạo trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình, cá nhân.  

Sau khi xem xét nội dung văn bản và hồ sở gửi kèm, nếu không có tình 

tiết nào khác; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:  

1. Đối với diện tích 0,5ha đất nương đã được UBND thị xã Điện Biên Phủ 

(nay là UBND thành phố Điện Biên Phủ) cấp giấy chứng nhận quyền bảo vệ 

rừng và sử dụng đất rừng ngày 28/12/1995. Hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm 

đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận là đất trông cây lâu năm.  

Theo đó, thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy 

định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 được sửa đổi bổ sung tại Điều 12, Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ  rà soát, kiểm tra thực 

địa xem xét sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố 

Điện Biên Phủ, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện 

đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai theo quy định 

trước khi thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận. 

2. Đối với diện tích 0,5 ha vườn rừng đã được UBND thị xã Điện Biên 

Phủ (nay là UBND thành phố Điện Biên Phủ) cấp giấy chứng nhận quyền bảo 

vệ rừng và sử dụng đất rừng ngày 28/12/1995. Hiện trạng sử dụng đất tại thời 

điểm đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận là đất trông cây lâu năm. Theo đó, thuộc 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định tại điểm b, 

khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013.  

Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ rà soát, kiểm tra thực 

địa xem xét sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố 

Điện Biên Phủ, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên đến năm 2030 tầm nhìn 2050, đồng thời lấy ý kiến xác nhận của sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hiện trạng rừng trước khi tham mưu trình 
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UBND thành phố Điện Biên Phủ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về phúc đáp Văn bản 

số 11/CV-TTQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm quản lý đất đai 

thành phố Điện Biên Phủ, yêu cầu Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên 

Phủ nghiên cứu xem xét thực hiện đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo sở; 
- Chi cục QLĐĐ; 

- VP ĐKĐĐ; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đăng  Nam 
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