
        UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      

   Số:       /STNMT-VPĐK
           V/v thực hiện các thủ tục
      chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
           Hải Dương, ngày    tháng    năm 2021

Kính gửi:   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
                         - Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký    

quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 1702/STP-TTr ngày 

16/12/2021 của Sở Tư pháp "V/v kiến nghị chỉ đạo thực hiện pháp luật Đất đai". 
Theo đó, Sở Tư pháp có ý kiến qua công tác thanh tra tại một số Văn phòng 
công chứng và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện việc công chứng, chứng 
thực; nhiều Hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế liên quan đến 
tài sản là bất động sản không có căn cứ xác định quyền sử dụng riêng, quyền sở 
hữu, sở hữu riêng hoặc trên Giấy chứng nhận chỉ có thông tin về thửa đất, không 
có thông tin về tài sản khác gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng 
khác. Các Hợp đồng công chứng, chứng thực này vẫn thể hiện có tài sản gắn 
liền với đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất của một số địa phương vẫn chấp nhận các hồ sơ công chứng, chứng 
thực đó để giải quyết các yêu cầu của công dân về chuyển nhượng, tặng cho, 
thừa kế liên quan đến tài sản là bất động sản.

Việc công chứng, chứng thực các Hợp đồng giao dịch như trên của Văn 
phòng công chứng, công chứng viên, UBND cấp xã là trái quy định của pháp 
luật và việc chấp nhận các Hợp đồng giao dịch nêu trên để thực hiện các thủ tục 
chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế liên quan đến tài sản gắn liền với đất của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại 
một số địa phương là chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện để chuyển quyền 
sở hữu theo quy định của pháp luật.

Để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đề nghị:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh UBND các xã, phường, thị 
trấn khi chứng thực các Hợp đồng mua bán chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 
liên quan đến tài sản là bất động sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 
đất đai, pháp luật có liên quan.

-  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định, không tiếp nhận 
thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với nhà ở và công 
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trình xây dựng gắn liền với đất nếu không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 
1, khoản 2 Điều 31 và Khoản 1 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, 
tổ chức ./.

 Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;
- Lưu VT, VPĐKQSDĐ.                                                                            

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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