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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi 

hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Quản lý đất đai phù 

hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các 

lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Hành chính – tổng hợp, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc 

Chi cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở TNMT (để b/c); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Tùng 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 
 

BẢN CÔNG BỐ 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Quản lý đất đai  

phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của Chi cục 

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-CCQLĐĐ 

 Ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai) 

  

 

   Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2020  

                      CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                    
 



CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-CCQLĐĐ ngày 30 tháng 11 năm 2020 

của Chi cục Quản lý đất đai) 

 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

2 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 

3 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp 

giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

4 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án 

không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư 

xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

5 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ 

chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

6 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

7 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

8 
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do 

người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 

9 
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  

10 
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 



STT Tên thủ tục hành chính 

11 

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 

12 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp 

13 

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 xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 

14 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 

15 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm  

16 

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; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; đăng ký biến động 

đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyển sử dụng đất vào doanh 

nghiệp 

17 

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 

18 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị 

mất  

19 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất 

20 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án xây dựng khu 

dân cư; Khu sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đa mục đích 
            
 

 


