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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở; thửa đất gồm có đất ở  

và đất vườn, ao trong cùng một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

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 và 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 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14, và Luật số 62/2020/QH14); 

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

năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 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-ĐKTKĐĐ ngày …. tháng 02 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định điều kiện tách thửa đất đối với thửa đất ở (toàn 

bộ diện tích thửa đất là đất ở); thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong cùng 

một thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Quyết định này không áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. 

b) Tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất 

cho nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các 

công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho quyền sử dụng đất để làm 

nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người 

có công với cách mạng mà thửa đất còn lại sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện 

quy định tại Điều 6, Điều 7 quyết định này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-148-2020-nd-cp-sua-doi-mot-so-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-427504.aspx
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c) Chia tách thửa đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ 

quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được ban hành trước 

ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, phù hợp với quy định chia tách thửa đất 

trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. 

d) Tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. 

đ) Các thửa đất do nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển 

mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt, chấp thuận đầu tư. 

e) Các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Việc bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Nhà ở. 

g) Chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất.  

Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức sử dụng đất gắn với chuyển 

nhượng một phần dự án đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật 

Kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Kinh 

doanh bất động sản. 

Trường hợp chia tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo sử dụng đất 

không gắn với chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, thì Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp 

huyện (nơi có đất) thực hiện thẩm định nhu cầu chia tách thửa đất đối với từng 

trường hợp cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và quy định tại quyết định này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, quy 

hoạch, xây dựng; cơ quan khác có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất; tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành hai thửa đất trở lên, sau 

đây gọi là các thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa. 

2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp một mặt đường giao thông hiện hữu, thì 

chiều rộng (hay chiều ngang) của thửa đất tại quy định này là cạnh thửa đất tiếp 

giáp đường giao thông hiện hữu; chiều dài (hay chiều sâu) của thửa đất là cạnh thửa 

đất không tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và nối liền với cạnh tiếp giáp đường 

giao thông hiện hữu. 

Trường hợp thửa đất tiếp giáp hai mặt đường giao thông hiện hữu trở lên thì 

người sử dụng đất lựa chọn một cạnh tiếp giáp đường có nhu cầu tách thửa làm 
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chiều rộng (hay chiều ngang), cạnh còn lại nối liền với cạnh chiều rộng làm chiều 

dài (hay chiều sâu) để thực hiện tách thửa theo quy định này. 

3. Đường giao thông hiện hữu là đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại 

chung của mọi người do nhà nước quản lý. 

4. Đường do người sử dụng đất tự bố trí là đường đã hình thành trên thực địa 

(hoặc mô tả trên hồ sơ) trên đất không phải là đất giao thông do nhà nước quản lý 

và chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

5. Ranh giới của khu dân cư nông thôn được xác định theo quy hoạch sử 

dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên 

thửa đất. 

7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch 

và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần 

đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không 

gian công cộng khác. 

Điều 4. Điều kiện tách thửa đất 

1. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Đất không có tranh chấp. 

3. Trong thời hạn sử dụng đất. 

4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo 

thi hành án; đất không có thông báo thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm 

bảo có đường vào. 

6. Có biến động về người sử dụng đất (do chuyển quyền sử dụng một phần 

thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia 

tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê 

biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án). 

7. Đất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 

này. 

8. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa (không bao 

gồm diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ) phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối 

thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này. 

9. Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền 

sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai 

năm 2013.  
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Điều 5. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa 

đất là đất ở) 

1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở không hình thành đường giao 

thông (lối đi), thì thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa đất phải đảm bảo 

đủ các điều kiện sau: 

a) Có chiều dài (chiều sâu) so với chỉ giới xây dựng từ 4 mét trở lên và có 

chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu từ 3 mét trở lên đối với 

khu vực các phường; từ 3,5 mét trở lên đối với khu vực thị trấn và các xã giáp ranh 

các quận; từ 4 mét trở lên đối với khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 5 mét trở lên 

đối với khu vực các xã vùng trung du và miền núi. 

b) Có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 30 m2 đối với 

khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà 

Trưng); không nhỏ hơn 40 m2 đối với khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và 

08 quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng 

Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ); không nhỏ hơn hạn mức giao đất ở mới (mức tối thiểu) 

quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-

UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố đối với các xã, thị trấn còn lại, cụ 

thể: các xã giáp ranh quận và thị trấn không nhỏ hơn 60 m2; các xã vùng đồng bằng 

không nhỏ hơn 80 m2; các xã vùng trung du không nhỏ hơn 120 m2; các xã miền 

núi không nhỏ hơn 150 m2. 

2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất ở có hình thành đường giao thông 

(lối đi), thì việc tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

a) Đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang: từ 4m trở lên 

đối với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng trung du và miền núi; từ 3m trở lên đối 

với thửa đất thuộc khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 2,5m trở lên đối với thửa đất 

thuộc khu vực thị trấn và các xã giáp ranh các quận; từ 2m trở lên đối với thửa đất 

thuộc khu vực các phường (thuộc thị xã Sơn Tây và 08 quận: Hà Đông, Bắc Từ 

Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ); 

từ 1,2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường (thuộc 04 quận: Hoàn 

Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng). 

Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm 

đường giao thông sử dụng chung cho cả khu vực trước khi thực hiện việc tách thửa 

đất, thì đường giao thông (lối đi) phải có chiều rộng mặt cắt ngang đảm bảo quy 

định tại điểm này. 

b) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), tiếp giáp 

với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 

Điều này. 

c) Thửa đất mới được hình thành (không bao gồm diện tích lối đi), không 

tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu phải đảm bảo đủ các điều kiện: diện tích 

tối thiểu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này; và có ít nhất 02 (hai) cạnh thửa đất 

có chiều dài từ 4 m trở lên. 
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Điều 6. Điều kiện tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, 

ao trong cùng một thửa đất 

1. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong 

cùng một thửa đất, không hình thành đường giao thông (lối đi), thì thửa đất mới 

được hình thành từ việc tách thửa đất phải có kích thước và diện tích đất ở (không 

bao gồm diện tích đất vườn, ao) đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 

Quyết định này. Trường hợp diện tích đất ở của thửa đất mới hình thành chưa đáp 

ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định này, thì người sử dụng đất 

phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao thành đất ở trước khi thực 

hiện thủ tục chia tách thửa đất. 

2. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong 

cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi), thì việc tách thửa đất 

phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 

Quyết định này. 

3. Trường hợp tách thửa đối với thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao trong 

cùng một thửa đất, có hình thành đường giao thông (lối đi) trên diện tích đất không 

phải là đất ở, thì người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn, ao thành đất ở trước khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất. Trường hợp 

tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) cho Nhà nước để làm đường giao thông sử 

dụng chung cho cả khu vực, thì người sử dụng đất không phải làm thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản này khi đảm bảo đủ các điều kiện 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 Quyết định này. 

Điều 7. Điều kiện tách thửa đối với một số trường hợp cụ thể khác 

1. Trường hợp chia tách thửa đất ở, thửa đất gồm có đất ở và đất vườn, ao 

trong cùng một thửa đất có diện tích từ 500 m2 trở lên thành 05 thửa đất mới trở lên 

(kể cả các thửa đất đã được tách ra từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi 

hành) để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (chuyển quyền sử dụng đất dưới hình 

thức phân lô, bán nền), thì hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đưa quyền sử 

dụng đất vào doanh nghiệp, hợp tác xã để lập và thực hiện dự án đầu tư theo quy 

hoạch, quy định của pháp luật. 

2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau: 

a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án 

đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ các trường hợp đang sử dụng đất tại các dự án 

tái định cư, dự án giãn dân do Nhà nước thực hiện giao đất ở trước ngày Luật Đất 

đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, để người dân tự xây dựng nhà ở). Thửa đất nằm 

trong khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền duyệt; 

trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì 

việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo quyết định 

này. 
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b) Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người 

đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư 

nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do 

UBND Thành phố phê duyệt. 

d) Đất thuộc khu vực đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật. 

e) Đất thuộc khu vực bảo vệ I của khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy 

định pháp luật. 

3. Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ 

việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định 

này để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện 

quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này thì được phép tách thửa đồng thời với 

việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 

mới. 

4. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày 

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có 

diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định 

này, nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử 

dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất 

đó phải theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Xây dựng và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

5. Trường hợp không đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa 

theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này, mà thửa đất có nhiều người chung 

quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất thì cấp chung một Giấy chứng nhận 

và trao cho người đại diện và trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những 

người có chung quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất. Việc thể hiện 

thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của từng người tại 

điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận hoặc trang 4, trang bổ sung của Giấy chứng 

nhận và thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với 

đất. 

Điều 8. Quy định chuyển tiếp 

1. Các trường hợp giao dịch về quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất đã 

được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất và đã lập 

hợp đồng công chứng, chứng thực phù hợp với quy định tách thửa trước ngày quyết 

định này có hiệu lực thi hành, thì diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa áp 

dụng theo quy định tại thời điểm công chứng, chứng thực.  
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2. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp giao dịch về 

quyền sử dụng đất có chia tách thửa đất chưa được Văn phòng Đăng ký đất đai 

kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất; và trường hợp đã được Văn phòng Đăng ký 

đất đai kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất, nhưng chưa lập hợp đồng công chứng, 

chứng thực theo quy định, thì người sử dụng đất liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất 

đai để được kiểm tra điều kiện chia tách thửa đất theo quy định tại quyết định này 

trước khi lập hợp đồng công chứng, chứng thực và thực hiện thủ tục đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định. 

3. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, việc ban hành các bản án, quyết 

định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phải áp dụng theo quy định về diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa 

tại quyết định này. 

Các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền được ban hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực 

thi hành, trong đó có nội dung chia tách thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa 

theo quy định tại quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia 

quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất và không thực hiện chia tách thửa 

đất; trường hợp không phân chia theo giá trị quyền sử dụng đất thì thực hiện cấp 

Giấy chứng nhận dưới hình thức sử dụng chung thửa đất cho những người cùng sử 

dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013. 

4. Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền 

chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất thành hai 

hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều 

kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này. 

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện quyết định này. 

2. Sở Tư pháp: Hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng 

quy định tại Quyết định này; các tổ chức hành nghề công chứng không được công 

chứng hợp đồng, giao dịch đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không 

phù hợp với quy định tại Quyết định này. 

3. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm: 

a) Chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý đất đai tại địa phương, chỉ đạo 

các đơn vị (kể cả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện) thẩm định chặt 

chẽ các điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất, điều kiện chuyển mục 

đích sử dụng đất sau khi tách thửa. Không để hình thành điểm dân cư hoặc khu dân 

cư tự phát không đảm bảo cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hoặc 

không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 
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b) Chịu trách nhiệm về tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

và quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt 

để điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch xây dựng không còn phù hợp để người sử 

dụng đất được tách thửa, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định 

tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) và 

tại Quy định này. Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt 

để cập nhật, điều chỉnh theo định kỳ. 

c) Công bố công khai, cung cấp thông tin về Chỉ giới đường đỏ theo đồ án 

quy hoạch chi tiết, hồ sơ Chỉ giới đường đỏ đã được duyệt cho các hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định tại Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của 

UBND Thành phố Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản 

lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

d) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện các trường hợp tự ý tách thửa, 

mua bán trái phép, xây dựng nhà ở trái phép không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng để xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm và cưỡng chế buộc 

tháo dỡ các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm lập lại kỷ cương trong 

công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng. 

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng 

cho nhân dân hiểu về những hành vi vi phạm trong việc tự ý tách thửa, mua bán 

giấy tay, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép không theo quy định 

của pháp luật. 

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức 

có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất 

đai, xây dựng, buông lỏng công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân 

công. 

4. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Đo 

đạc địa chính để chia tách thửa đất; kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp 

thửa đất theo quyết định này và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách, thông báo 

kết quả kiểm tra điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất cho người sử dụng 

đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần 

thửa đất mới tách. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: hướng dẫn người dân thực hiện 

đúng quy định này. Không được chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với trường 

hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không phù hợp với quy định tại quyết định này. 

Thực hiện quản lý việc sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng ghi trên Giấy 

chứng nhận sau khi tách thửa. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì các 

cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố xem xét, quyết định. 
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Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) 

các Sở, ban, ngành cấp Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình và 

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

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2023. 

3. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố quy định "Điều kiện về 

kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và 

việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu" trên 

địa bàn thành phố Hà Nội./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 10; 

- Đ/c Bí thư Thành ủy; (Để báo cáo) 

- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo) 

- Các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; (Để báo cáo) 

- TTTU, TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND TP; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Website Chính phủ; Cổng Giao tiếp ĐT Hà Nội; 

- VP UBNDTP: CVP, các PCVP; các phòng CV; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 
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