


 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN  

Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Thực hiện Công văn số 1121/UBND-NC ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh triển khai kết luận của Đoàn công tác 

liên ngành - Bộ Tư pháp về kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh An Giang. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo Quyết định ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

An Giang lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, Ban 

ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả đến ngày 21/11/2022, Sở đã nhận được 22 ý kiến đóng góp. 

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến như sau: 

TT Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Giải trình/tiếp thu ý kiến 

1 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

- Đề nghị giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đối 

với đất ở như Quyết định 08 (35 - 40 - 45 m2), không 

tăng như dự thảo do hiện nay dân số ngày càng tăng, 

quỹ đất ở không phát triển thêm 

- Đề nghị bổ sung không áp dụng điều kiện về diện 

tích tối thiểu và điều kiện cụ thể tách thửa đối với 

trường hợp phân chia di sản thừa kế do đây là quyền 

dân sự quan trọng của công dân, được pháp luật công 

nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu toàn bộ ý 

kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và đã chỉnh sửa theo nội dung góp ý. 

UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



2 Sở Xây dựng 

-  Theo quy định tại Điều 3 thì đề nghị đơn vị soạn 

thảo cần quy định rõ trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đã được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

nông nghiệp thành đất ở tại phường với diện tích là 

200m2; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tiếp tục có 

nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp thành đất 

ở tại xã thì có được phép thực hiện tiếp hay không. 

- Tại khoản 2 Điều 6 đề nghị điều chỉnh, bổ sung như 

sau: “Đối với đất phi nông nghiệp phải có ít nhất một 

cạnh tiếp giáp đường giao thông (đường giao thông 

công cộng hiện hữu hoặc tiếp giáp mương lộ mà 

mương lộ này là lối đi ra đường giao thông công cộng 

hiện hữu) (bổ sung từ đất) 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu lại 

quy định đối với “Trường hợp tách thửa đất ở mà số 

lượng thửa đất hình thành (bao gồm thửa đất gốc) từ 

05 thửa trở lên thì người sử dụng đất phải lập dự án 

đầu tư xây dựng khu dân cư ….” để đảm bảo tính 

tương đồng của các quy định có liên quan. 

- Tại khoản 4 Điều 8 dự thảo Quy định: Đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm điểm c) Quy 

định cụ thể về chiều ngang tối thiểu của phần diện tích 

đất làm đường đi nhờ để áp dụng thống nhất trên toàn 

địa bàn tỉnh. 

- Đối với nội dung viết tắt “Ủy ban nhân dân cấp xã”, 

“Ủy ban nhân dân cấp huyện”: Đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát lại quy định để viết cho đúng. 

- Các trường hợp áp dụng khoản 1, Điều 3 về hạn 

mức đất ở đã được nêu cụ thể tại khoản 2, Điều 3 

dự thảo. 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 

 

 

 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Đề nghị rà soát quy định tại khoản 4, Điều 6 và Điều 

7 để đảm bảo sự thống nhất về nội dung. 
- Tiếp thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 

4 Sở Công thương Thống nhất nội dung dự thảo  

5 Sở Giáo dục và Đào tạo Thống nhất nội dung dự thảo  



6 Sở Giao thông vận tải Thống nhất nội dung dự thảo  

7 Sở Khoa học công nghệ Thống nhất nội dung dự thảo  

8 Sở Lao động TBXH Thống nhất nội dung dự thảo  

9 Sở Nông nghiệp PTNT 

- Đối với Điều 6, tại mục 4. “Trường hợp tách thửa đất 

ở mà số lượng thửa đất hình thành (bao gồm thửa đất 

gốc) từ 05 thửa trở lên thì người sử dụng đất phải lập 

dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi 

triển khai dự án theo quy định” (trang 4). Đề nghị đơn 

vị dự thảo xem xét lại tính hợp lý vì nếu theo quy định 

này sẽ gây khó khăn cho một số trường hợp như cha 

mẹ tách thửa cho con cái theo diện cho tặng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. 

10 Sở Nội vụ Thống nhất nội dung dự thảo  

11 Sở Tài chính Thống nhất nội dung dự thảo  

12 Sở Y tế Thống nhất nội dung dự thảo  

13 Ban Quản lý KKT Thống nhất nội dung dự thảo  

14 Cục Thi hành án tỉnh Thống nhất nội dung dự thảo  

15 Huyện An Phú 

- Tại khoản 2 Điều 9 quy định “Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử 

dụng đất là hộ gia đình, cá nhân”. Tuy nhiên, tại 

khoản 1 Điều 6 quy định việc tách thửa đất phải đáp 

ứng các điều kiện: “Việc tách thửa đất phải gắn với 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng một phần thửa đất; tách thửa để chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai”. 

Các thủ tục: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp 

- Luật Đất đai giao UBND các cấp có trách 

nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa 

phương mình. Việc thực hiện các quyền sử dụng 

đất theo Luật định. Qua rà soát, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chỉnh sửa nội dung dự thảo. 

 

 

 

 

 



vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất theo quy 

định hiện nay thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, do đó UBND huyện An Phú đề nghị xem 

xét lại khoản 2 Điều 9 thẩm quyền cho phép tách thửa 

đất. 

- Tại khoản 4 Điều 6 quy định “Trường hợp tách thửa 

đất ở mà số lượng thửa đất hình thành (bao gồm thửa 

đất gốc) từ 05 thửa trở lên thì người sử dụng đất phải 

lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và được cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

trước khi triển khai dự án theo quy định”, UBND 

huyện An Phú đề nghị quy định cụ thể trường hợp 

tách thửa đất ở mà số lượng thửa đất hình thành (bao 

gồm thửa đất gốc) từ 05 thửa trở lên cho một lần tách 

thửa hay bao gồm nhiều lần tách thửa khác nhau trên 

thửa đất gốc. 

 

 

 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương và đã sửa đổi, làm rõ vướng mắc của 

UBND huyện An Phú. 

16 TP. Châu Đốc Thống nhất nội dung dự thảo  

17 Huyện Chợ Mới 

- Đề nghị xem xét cơ sở xác định diện tích tối thiểu 

của thửa đất sau khi tách thửa được quy định tại Điều 

6 của dự thảo Quyết định và số lượng thửa đất hình 

thành (bao gồm thửa đất gốc) từ 05 thửa trở lên thì 

người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng khu 

dân cư và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư trước khi triển khai dự án theo quy 

định được quy định tại khoản 4 Điều 6 của dự thảo 

Quyết định. 

- Hiện nay trong quá trình dự thảo sửa đổi Luật Đất 

đai 2013, do đó đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. 

 

 

- Việc sửa đổi Quyết định quy định về các định 

mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 



tổng hợp ý kiến của các ngành, các địa phương về dự 

thảo Quyết định, trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi 

Luật Đất đai sửa đổi được ban hành nhằm hạn chế 

việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật 

ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành; 

ngoài ra cũng nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc về tách thửa trong thực tế theo kiến nghị của 

UBND các huyện, thị, thành. 

18 Thành phố Long Xuyên 

- Đề nghị có quy định diện tích tối thiểu và điều kiện 

cụ thể tách thửa đối với đất phi nông nghiệp mà không 

giao thẩm quyền cho địa phương. 

 

 

- Đề nghị bỏ khoản 1, Điều 6 vì thủ tục tách thửa là 

thủ tục hành chính riêng biệt, nếu quy định là trái luật, 

đồng thời hạn chế một số quyền của người sử dụng đất 

như tách thửa để thế chấp, tách thửa để cho thuê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị bổ sung đất ở thuộc các dự án đã được Nhà 

nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết thì thửa 

đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết 

được duyệt. 

 

- Tiếp thu ý kiến của UBND thành phố Long 

Xuyên, đã quy định cụ thể diện tích tối thiểu và 

điều kiện tách thửa cụ thể đối với đất phi nông 

nghiệp (không phải là đất ở), không giao cho địa 

phương quy định. 

- Tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 

148/2020/NĐ-CP, Chính phủ giao UBND tỉnh 

căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại 

địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách 

thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với từng loại đất, do đó quy 

định này là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

Việc tách thửa phải gắn với việc thực hiện các 

quyền của người sử dụng đất bởi vì tách thửa là 

thủ tục hành chính có điều kiện, chỉ được thực 

hiện khi có thay đổi về người sử dụng đất hoặc 

buộc phải phát sinh thửa đất mới. 

- Tiếp tục ý kiến của UBND thành phố Long 

Xuyên, đã bổ sung quy định này vào dự thảo. 

 

 

 



- Trưởng hợp thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở 

có cạnh tiếp giáp đường giao thông không đủ 4m 

nhưng diện tích tách thửa đảm bảo quy định và đủ 

điều kiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch xây dựng thì 

cho phép tách thửa để chuyển mục đích. 

- Trường hợp thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở 

không tiếp giáp đường giao thông mà tiếp giáp thửa 

đất ở của cùng chủ sử dụng đất và thửa đất ở tiếp giáp 

đường giao thông thì cho phép tách thửa để chuyển 

mục đích. 

- Điều kiện cạnh tiếp giáp đường giao thông phải 

từ 4 mét trở lên chỉ áp dụng cho thửa đất phi 

nông nghiệp, nhằm hạn chế hình thành mới các 

thửa đất ở có hình dạng quá hẹp, dị biệt, gây mất 

mỹ quan, làm manh mún hồ sơ địa chính. 

- Tiếp tục ý kiến của UBND thành phố Long 

Xuyên, đã bổ sung quy định này vào dự thảo  

19 Huyện Phú Tân 

- Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại 

Điều 5 đối với đất nông nghiệp đề nghị không phân 

chia phường, thị trấn, xã, chỉ áp dụng chung diện tích 

tối thiểu là 500 m2, nếu địa bàn xã quy định là 1.000 

m2 sẽ gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu 

tách thửa; Đối với hạn mức đất ở đề nghị giữ như 

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND, nếu tăng diện tích 

tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất ở của 

người dân. 

 

 

- Tại khoản 4 Điều 6 đề nghị điều chỉnh thành: 

“Trường hợp tách thửa đất ở mà số lượng thửa đất 

hình thành (bao gồm thửa đất gốc) từ 05 thửa trở lên 

thì phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện 

nơi có đất. 

 

 

- Việc sửa đổi, nâng diện tích tối thiểu đối với 

đất nông nghiệp (từ 500 m2 lên 1.000 m2 tại các 

xã) là do qua kiểm tra tình hình quản lý sử dụng 

đất nông nghiệp tại một số huyện phát hiện tình 

trạng tách thửa đất nông nghiệp diễn ra ồ ạt gần 

đây, làm ảnh hưởng đến quá trình tích tụ ruộng 

đất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp 

chuyên canh. 

Riêng ý kiến giữ nguyên diện tích tối thiểu đối 

với đất ở, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu 

và đã điều chỉnh giữ lại hạn mức theo QĐ 08. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. Do đó tiếp thu ý kiến của UBND huyện 



 

- Tại Điều 7 bổ sung thêm một trường hợp không áp 

dụng diện tích tối thiểu: “Cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân”. 

 

- Đề nghị giữ quy định tại khoản 4 Điều 8 của Quyết 

định số 08/2020/QĐ-UBND và điều chỉnh nội dung 

như sau: “Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở 

xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở thì 

được tách theo diện tích nhà ở bao gồm phần diện tích 

để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của hộ dân (phần diện 

tích các công trình phụ trợ)”. 

- Tại khoản 6 Điều 8: Quy định xử lý việc tách thửa 

đối với thửa đất đã cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất, trên thực tế có một số tuyến đường hành lang lộ 

giới không trùng với biên bản đồ quy hoạch (biên bản 

đồ quy hoạch lùi sâu hơn với hành lang lộ giới), khi 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện 

theo biên quy hoạch, đề nghị bổ sung thêm cụm từ 

“biên quy hoạch” phía sau “hàng lang giao thông, 

hành lang sông rạch”. 

- Bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các 

hồ sơ đã nhận trước ngày quy định này có hiệu lực 

Phú Tân. 

- Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định 

này. 

 

- Đối với nội dung tách thửa đất ở có nhà ở, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các quy 

định và chỉnh sửa theo hướng tạo thuận lợi cho 

người dân. 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của UBND huyện Phú Tân để 

tạo thuận lợi cho người sử dụng đất vì tình trạng 

biên bản đồ quy hoạch lùi sâu hơn so với hành 

lang lộ giới là do sai sót trong khâu biên tập bản 

đồ (sai sót kỹ thuật do lỗi của cơ quan nhà nước).  

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kến của UBND huyện Phú Tân và đã 

bổ sung vào dự thảo. 

20 Thị xã Tân Châu 

- Đề nghị sửa đổi diện tích tối thiểu đối với đất nông 

nghiệp là 500 m2; đối với đất ở tại phường, thị trấn, 

xã là (50 - 55 - 60 m2) 

 

 

- Việc sửa đổi, nâng diện tích tối thiểu đối với 

đất nông nghiệp (từ 500 m2 lên 1.000 m2 tại các 

xã) là do qua kiểm tra tình hình quản lý sử dụng 

đất nông nghiệp tại một số huyện phát hiện tình 

trạng tách thửa đất nông nghiệp diễn ra ồ ạt gần 



 

 

 

 

 

 

- Đề nghị có giải thích về điều kiện có một cạnh tiếp 

giáp đường giao thông tại khoản 2, Điều 6. 

 

- Đề nghị có giải thích cụm từ “nhà ở ổn định” tại 

khoản 3, Điều 8. 

 

 

 

 

- Trong thực tế khi thực hiện thì có một số trường hợp 

là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như: TMD, 

SKC.... xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở 

nhưng phần diện tích trong hành lang giao thông vẫn 

còn là đất phi nông nghiệp nên không tách thửa được. 

Do đó đề xuất bổ sung thêm phần đất thuộc hành lang 

lộ giới, hành lang sông rạch đối với các loại đất nông 

nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

- Đề nghị bổ sung trường hợp chuyển nhượng, tách 

thửa phần diện tích còn lại mà trên thửa đất đó có 

phần diện tích đất có mồ mã, từ đường, nhà thờ họ,... 

để lại cho người sử dụng đất, mà phần diện tích đất 

này nhỏ hơn diện tích tối thiểu tại Điều 5 của Quy 

đây, làm ảnh hưởng đến quá trình tích tụ ruộng 

đất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp 

chuyên canh. 

Riêng diện tích tối thiểu đối với đất ở, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã điều chỉnh giữ lại hạn 

mức theo QĐ 08 (35 - 40 - 45 m2). 

- Nội dung này đã được quy định cụ thể. 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đã 

quy định cụ thể. 

 

 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và chỉnh 

sửa dự thảo. 

 

 

 

 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung 

các trường hợp phân chia di sản thừa kế không 

áp dụng điều kiện tách thửa và diện tích tối thiểu. 

 

 



định này thì vẫn được tách thửa. 

- Bổ sung trường hợp xin chuyển mục đích tiếp giáp 

mái taluy cụm, tuyến dân cư, đất trước là tiếp giáp đất 

hộ dân. Qua đó người dân có được xin chuyển mục 

đích sử dụng đất phần đất phía sau. 

- Ngoài ra điều kiện chuyển mục đích hết thửa đất có 

cần tiếp giáp đường giao thông không? Vì hiện nay 

chưa có quy định rõ ràng. 

- Cần có quy định trường hợp tách thửa đất đối với các 

loại đất thương mại dịch vụ (TMD), đất sản xuất kinh 

doanh (SKC),... 

 

- Việc quản lý, sử dụng đất thuộc cụm tuyến dân 

cư thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

 

 

- Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này. 

 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung 

về diện tích tối thiểu, điều kiện tách thửa đối với 

đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.  

21 Huyện Thoại Sơn  

- Đề nghị sửa đổi diện tích tối thiểu đối với đất nông 

nghiệp tại xã là 500 m2. 

 

 

 

 

 

 

- Tại khoản 4, Điều 8 đề nghị bổ sung trường hợp tiếp 

giáp với mương lộ 

- Việc sửa đổi, nâng diện tích tối thiểu đối với 

đất nông nghiệp (từ 500 m2 lên 1.000 m2 tại các 

xã) là do qua kiểm tra tình hình quản lý sử dụng 

đất nông nghiệp tại một số huyện phát hiện tình 

trạng tách thửa đất nông nghiệp diễn ra ồ ạt gần 

đây, làm ảnh hưởng đến quá trình tích tụ ruộng 

đất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp 

chuyên canh. 

- Nội dung này đã được quy định cụ thể tại 

khoản 2, Điều 6. 

22 Huyện Tịnh Biên  

- Làm rõ đường giao thông nào? Quốc lộ, Tỉnh lộ, 

Hương lộ (đường liên xã), đường giao thông nông 

thôn (đường liên khóm, ấp). 

 

- Đối với những khu đất tiếp giáp đường giao thông 

hiện hữu, đã ở ổn định phù hợp quy hoạch sử dụng 

đất, đủ điều kiện xây dựng nhà ở, nếu phải lập dự án 

- Dự thảo quy định là đường giao thông hiện 

hữu, bao gồm tất cả các đường giao thông đã 

hình thành, không bao gồm đường giao thông 

theo quy hoạch. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội 

dung quy định này, tổng hợp các ý kiến tương tự, 

từ đó đã sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho 



đầu tư thì khó thực hiện, làm hạn chế nhu cầu sử dụng 

đất của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương. 

 

- Đề nghị làm rõ “Tách thửa để phân chia thửa đất 

theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được 

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận” là 

UBND cấp huyện hay UBND tỉnh? 

 

- Đề nghị nêu rõ “Phần diện tích đi nhờ này đã được 

cải tạo thành đường giao thông, đảm bảo cho việc đi 

lại, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường” độ 

rộng tối thiểu của đường giao thông là bao nhiêu? 

- Đề nghị điều chỉnh như sau “Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, cho phép tách thửa để chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai 

đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân”. 

Các trường hợp tách thửa để chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho,… đề nghị xem lại (không thuộc thẩm quyền 

của UBND huyện) 

người dân nhưng không để hình thành các khu 

dân cư tự phát, khu ở không đảm bảo hạ tầng, 

nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. 

- Thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành 

đã được quy định cụ thể trong Luật Đất đai; tuy 

nhiên nội dung này đã được rà soát bỏ. 

 

 

- Dự thảo không quy định về độ rộng của đường 

giao thông. Ngoài ra nội dung này đã được rà 

soát bỏ. 

 

- Luật Đất đai giao UBND các cấp có trách 

nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa 

phương mình. Việc thực hiện các quyền sử dụng 

đất theo Luật định. Qua rà soát, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chỉnh sửa nội dung dự thảo. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /2022/QĐ-UBND            An Giang, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất  

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   

/TTr-STNMT ngày     tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về các định mức sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày…….tháng…….năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

DỰ THẢO 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, 

Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Website Chính phủ; 
- Website tỉnh An Giang; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh; 
- Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Phòng: NC, KTN, KTTH, TH, KGVX; 

- Lưu: P.HCTH 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

QUY ĐỊNH 

Về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2022/QĐ-UBND  

ngày      tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An 

Giang, bao gồm: Hạn mức đất ở; Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt 

nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; Diện tích tối thiểu tách thửa và điều kiện tách 

thửa đất cụ thể. 

2. Các định mức sử dụng đất khác (hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho 

hộ gia đình, cá nhân; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp) thực 

hiện theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan thuế, 

cơ quan công chứng, chứng thực. 

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai. 

3. Người sử dụng đất tại Điều 5 Luật Đất đai. 

Điều 3. Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân  

1. Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau: 

a) Đất tại các phường: 200 m2. 

b) Đất tại các thị trấn: 300 m2. 

c) Đất tại các xã: 600 m2. 

2. Hạn mức đất ở quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng để: 

a) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở (trừ trường hợp 

giao đất do trúng đấu giá quyền sử dụng đất). 
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b) Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở 

nhưng hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

c) Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

d) Xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất, xem xét miễn, giảm các 

khoản thu có liên quan về đất đai khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất; thu thuế sử dụng đất ở. 

đ) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 4. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng 

Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa 

sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được quy định như 

sau: 

1. Trường hợp giao sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp thì hạn mức theo 

quy định tại khoản 1, Điều 129 Luật Đất đai. 

2. Trường hợp giao sử dụng vào mục đích đất ở thì hạn mức theo quy định 

tại Điều 3 Quy định này. 

Điều 5. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa  

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau: 

Đơn vị tính: mét vuông 

Loại đất 
Địa bàn 

Phường Thị trấn Xã 

- Đất nông nghiệp (trừ đất trồng rừng) 500 500 1.000 

- Đất trồng rừng 3.000 

- Đất phi nông nghiệp là đất ở 35 40 45 

- Đất phi nông nghiệp là đất thương 

mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 

200 

Điều 6. Điều kiện tách thửa đất cụ thể 

Việc tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
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như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần 

thửa đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất theo quy định 

pháp luật đất đai. 

2. Đối với đất phi nông nghiệp phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao 

thông (đường giao thông công cộng hiện hữu hoặc tiếp giáp mương lộ mà mương 

lộ này là lối đi ra đường giao thông công cộng hiện hữu). 

3. Chiều dài cạnh thửa đất ở tiếp giáp đường giao thông sau khi tách ra tối 

thiểu phải bằng 4 mét. 

Điều 7. Nguyên tắc áp dụng diện tích tối thiểu, điều kiện tách thửa cụ thể 

1. Đối với khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách 

thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. 

2. Đối với khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì áp 

dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể theo Quy định này. 

3. Việc tách thửa đất trong trường hợp đặc biệt thì áp dụng quy định trong 

trường hợp đặc biệt. 

Điều 8. Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện 

tách thửa cụ thể 

1. Tách thửa đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho 

chủ trương thực hiện; sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, 

lợi ích công cộng. 

2. Tách thửa đất do Nhà nước thu hồi đất; để hiến, tặng cho Nhà nước thực 

hiện các dự án, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Tách thửa đất để Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện 

chính sách. 

4. Tách thửa để thực hiện quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại về đất đai; tách thửa theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có 

hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành. 

5. Tách thửa đất để phân chia di sản thừa kế theo di chúc hợp pháp. 

Điều 9. Xử lý việc tách thửa trong một số trường hợp đặc biệt 

1. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi 

nông nghiệp thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với 

phần diện tích chuyển mục đích. 

2. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi 

nông nghiệp mà phần diện tích chuyển mục đích nằm liền kề phía sau thửa đất phi 

nông nghiệp tiếp giáp với đường giao thông và cùng một chủ sử dụng đất thì được 
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tách thửa nếu sau khi chuyển mục đích đủ điều kiện hợp thửa với thửa đất phi nông 

nghiệp phía trước và thửa đất hợp lại đó đáp ứng diện tích tối thiểu và điều kiện 

tách thửa cụ thể. 

3. Đối với phần diện tích đất phía trước phần xin chuyển mục đích thuộc 

hành lang lộ giới, biên quy hoạch giao thông, hành lang sông rạch không được 

chuyển mục đích thì được phép tách thửa theo phần được chuyển mục đích sử dụng 

đất. 

4. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp gắn liền với đất ở (đất ở + đất trồng 

cây lâu năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất ao,...) thì chỉ áp dụng 

diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất ở, không 

áp dụng cho phần diện tích đất nông nghiệp tách theo đất ở. 

5. Trường hợp tách thửa đất thành thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối 

thiểu để hợp thửa với thửa đất khác liền kề (không phát sinh thêm số thửa mới) thì 

chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích 

đất còn lại. 

6. Trường hợp tách thửa đất ở có một phần đã xây dựng nhà ở trước ngày 

02/01/2017 (ngày Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang có hiệu lực) 

thành diện tích theo nhà ở và phần diện tích đất còn lại thì chỉ áp dụng diện tích tối 

thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất còn lại. 

7. Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện 

tích đất ở đã có nhà ở thì được tách thửa theo diện tích nhà ở nếu đáp ứng điều kiện 

tại khoản 1 và khoản 2, Điều 6 Quy định này. 

8. Đối với các thửa đất ở đã xây dựng nhà ở thuộc khu dân cư xin tách thửa 

đồng thời với việc hợp thửa để đúng với hiện trạng xây dựng thực tế từng nhà ở 

(không phát sinh thêm số thửa mới), được cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện 

kiểm tra hiện trạng thực tế, xác nhận không ảnh hưởng đến vẽ mỹ quan thì cho 

phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa theo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

9. Trường hợp tách thửa đất ở mà số lượng thửa đất hình thành (bao gồm 

thửa đất xin tách thửa) từ 05 thửa trở lên thì ngoài đáp ứng các điều kiện về diện 

tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể, còn phải được cơ quan quản lý xây 

dựng, cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã khảo sát, xác 

nhận về điều kiện hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường và 

được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép tách thửa bằng văn bản. 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc đã đo đạc hồ sơ địa chính,  
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lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để tách thửa theo quy định của Quyết định 

số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 được công chứng, chứng thực trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

hướng dẫn thi hành Quy định này. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, phân công các phòng ban chuyên môn 

và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quy định này. 

Văn phòng Đăng ký Đất đai có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện đo đạc địa 

chính để người sử dụng đất thực hiện các quyền sử dụng đất, thủ tục tách thửa đất, 

hợp thửa đất theo Quy định này. 

2. Cơ quan công chứng, chứng thực không được công chứng, chứng thực hợp 

đồng, giấy tờ có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách 

thửa đất mà không đảm bảo diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể theo 

Quy định này. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy 

định này; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, sửa đổi cho phù hợp./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 


