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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

Số:               /STNMT-ĐĐ 

Về việc trả lời nội dung hỏi 

của ông Nguyễn Ngọc Trai tại 

chuyên mục Hỏi – Đáp cổng 

thông tin điện tử tỉnh Ninh 

Thuận. 

 

Ninh Thuận, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Ông Nguyễn Ngọc Trai 

(Địa chỉ: Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn) 

                 
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Văn bản số 3933/VPUB-KTTH 

ngày 07/10/2019 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên 

mục Hỏi – Đáp câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Trai, địa chỉ tại Thôn Trà Giang 1, 

xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, 

Qua xem xét nội dung hỏi của ông Nguyễn Ngọc Trai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xin trả lời, như sau: 

1. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ để cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp, 

sang đất ở cần có 2 điều kiện sau: 

Thứ nhất: Thửa đất xin chuyển mục đích phải phù hợp với kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Thứ hai: Người sử dụng đất phải có Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; 

Vì vậy, khi có nhu cầu chuyển mục đích, đề nghị Ông kiểm tra vị trí thửa đất 

có nhu cầu chuyển sang đất ở của mình có được phép chuyển hay không (xem tại 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được công bố công khai - trong 

đó có thông tin về khu vực đất được chuyển mục đích) và nếu có trong kế hoạch 

sử dụng đất đã công bố thì gửi Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan 

có thẩm quyền (UBND cấp huyện) để được giải quyết. 

Trong trường hợp thửa đất Ông xin chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang mục đích đất ở đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, 

nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm nay, thì Ông cần đăng ký với Ủy 

ban nhân dân cấp xã để xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương, báo cáo 

UBND cấp huyện tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 

3 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

2. Về thời gian giải quyết thủ tục chuyển mục đích: 

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết 

định 1068/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 

thời hạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau: 
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Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian 

thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Đối với các xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 

ngày 

Trên đây là trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung hỏi của ông 

Nguyễn Ngọc Trai tại Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn tại 

chuyên mục Hỏi – Đáp cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận./. 

 

Nơi nhận:                
- Như trên;                                                                                       

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- LĐ Sở ; 

- VP Sở (theo dõi); 

- Phòng QLĐĐ, VPĐK 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thạch 
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