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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  ắc K n. 

Thực hiện ý kiến chỉ đ o của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham 

mưu trả lời phản ánh của người dân về thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính đất đai, 

ý kiến phản ánh như sau: 

“Cha, mẹ của chồng tôi đã chết và để lại nhà, đất diện tích 260 m
2
. Do 

cha, mẹ chồng tôi không có di chúc nên các anh, chị em chồng của tôi khởi kiện 

chia tài sản chung. Tòa án xử ra Bản án phúc thẩm tuyên xử cho vợ chồng tôi 
được sở hữu toàn bộ nhà, đất và phải hoàn giá trị bằng tiền được hưởng thừa kế 
cho các anh, chị em chồng. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì chồng tôi chết. Tôi đứng ra hoàn 
đủ tiền cho các anh, chị, em chồng theo bản án đã tuyên và họ cũng viết Giấy xác 
nhận có công chứng. Các con của vợ chồng tôi làm Giấy ưng thuận có UBND 

chứng thực đồng ý cử tôi làm đại diện đăng ký xin cấp giấy chứng nhận nhà, đất. 

Tôi đã làm tục đăng ký gửi UBND xã xác nhận nguồn gốc đất và xã đã phê 
duyệt. Tôi đã thuê công ty đo vẽ lập bản vẽ sơ đồ nhà, đất để đăng ký và đã được 

Văn phòng đăng ký đất đai duyệt bản vẽ chỗ kiểm tra. 

Căn cứ Bản án phúc thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Tôi nộp hồ sơ 
xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu đến Văn phòng đăng ký đất đai gồm: 

- 02 Tờ Đơn đăng ký số 04, đã được UBND xã ký tên, đóng dấu xác nhận. 

- 02 Tờ tường trình nguồn gốc nhà, đất đã được UBND xã ký tên, đóng 
dấu xác nhận. 

- 02 Tờ ưng thuận của các con tôi cử tôi đại diện đăng ký (có xác nhận 
chữ ký của UBND xã). 

- 02 Tờ tường trình và cam kết về mối quan hệ nhân thân của tôi. 

- Bản án sơ thẩm và phúc thẩm có hiệu lực. 

- 02 Bản vẽ sơ đồ nhà, đất đã có kiểm tra nội nghiệp duyệt bản vẽ. 

- Giấy chứng tử của chồng tôi. 

- Các giấy xác nhận của những người mà tôi phải hoàn trả tiền để được sở 
hữuu toàn bộ nhà, đất nêu trong bản án (có công chứng xác nhận). 

Tuy nhiên, sau đó Văn phòng đăng ký đất đai lại yêu cầu tôi bổ sung: 

1. Làm lại tường trình nguồn gốc nhà, đất nêu cụ thể hơn về nguồn gốc 
(mặc dù trong Bản án phúc thẩm đã có nói rõ nguồn gốc nhà, đất và Tôi cũng đã 



có làm “Tờ tường trình nguồn gốc”, đã được UBND xã xác nhận có nội dung 

“Nguồn gốc nhà, đất đúng như Bản án phúc thẩm đã nêu”). 

2. Yêu cầu tôi cung cấp GIẤY CHỨNG TỬ của Cha, mẹ chồng tôi. 

3. Yêu cầu tôi cung cấp các bản kê khai năm 1975, 1977, 1979. 

Kính thưa quý lãnh đạo, 

Theo quan điểm cá nhân tôi thì Tôi đăng ký theo Bản án của Tòa án. Bản 
án đã nêu rõ tôi được công nhận quyền sở hữu diện tích bao nhiêu trong bản án 

rồi, Bản án cũng có nêu rõ nguồn gốc đất thế nào rồi. Còn về Cha, mẹ chồng cảu 
tôi chết thì Bản án cũng đã có nêu và dĩ nhiên Cha, mẹ chồng tôi phải chết rồi 
mới phát sinh tranh chấp mới có đi đến Tòa án ra Bản án tuyên xử công nhận cho 

vợ chồng tôi. 

Về kê khai các năm 1975, 1977, 1999 thì tôi hoàn toàn không biết gì thì 

làm sao mà nộp bản kê khai. Trước đây các anh, chị chồng tôi kê khai và họ giữ 

các bản kê khai chứ đâu phải tôi. Tôi và họ không thuận hòa thì làm sao mà họ 
đưa cho tôi abrn kê khai đó. Vả lại tôi thấy dù có kê khai hay không thì cũng 
không thể bằng tính pháp lý cao nhất là Tòa án ra Bản án cho vợ chồng tôi được 

đi đăng ký. 

Tôi kính mong quý lãnh đạo tư vấn giúp việc Văn phòng đăng ký đất đai 
yêu cầu tôi các vấn đề như trên hợp lý không? Thành phần hồ sơ tôi nộp như vậy 

đủ điều kiện chưa?” 

Sau khi nghiên cứu đội dung câu hỏi, đối chiếu với quy định hiện hành, 

Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời 

người dân như sau: 

Vì  người được Tòa án giải quyết được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất (chồng của người phản ánh) chết sau khi bản án của Tòa 

án có hiệu lực do đó phải tiếp tục thực hiện phân chia quyền thừa kế quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

Sau khi thực hiện xong việc phân chia thừa kế thì người được nhận thừa 

kế thực hiện 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 như sau: 

Nộp 01 bộ hồ sơ quy định t i Khoản 1, Điều 8, Thông tư 24/2014/TT-

 TNMT ngày 19/5/2014 của  ộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa 

chính t i bội phận tiếp nhận tiếp nhận và trả kết quả của U ND cấp xã hoặc  ộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của U ND cấp huyện, thành phần hồ sơ như sau: 

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 

2. Một trong các lo i giấy tờ quy định t i Điều 100 của Luật Đất đai và 

Điều 18 của 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. 



Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa 

án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận 

kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu n i, tố cáo về đất 

đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

3. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, 

giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

4. Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng h n chế đối với thửa đất liền kề 

phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân 

về việc xác lập quyền sử dụng h n chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị 

trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được 

quyền sử dụng h n chế. 

5. Trường hợp có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp một 

trong các giấy tờ quy định t i các Điều 31, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, gồm 

các giấy tờ sau: 

5.1. Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được 

cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây 

dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an 

toàn công trình và nay phù hợp với quy ho ch xây dựng đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; 

5.2. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định t i 

Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh 

doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ 

trước ngày 05 tháng 7 năm 1994; 

5.3. Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đ i đoàn kết; 

5.4. Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ 

mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định 

t i Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa 

XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện 

các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải t o xã hội chủ nghĩa trước 

ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 

tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối 

với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách 

quản lý nhà đất và chính sách cải t o xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 

1991; 



5.5. Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế 

nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật 

về nhà ở. 

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì 

phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; 

5.6. Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp 

luật; 

5.7. Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một 

trong những giấy tờ quy định t i mục 5 ở trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người 

khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa 

kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và 

phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng 

cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy 

tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các 

bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm 

mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó. 

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong 

những giấy tờ quy định t i mục 3 ở trên mà hiện tr ng nhà ở không phù hợp với 

giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân 

cấp xã xác nhận như quy định t i mục 5.8 dưới đây; 

5.8. Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy 

định t i mục 5 ở trên thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về 

nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng 

trước khi có quy ho ch sử dụng đất, quy ho ch xây dựng hoặc phải phù hợp quy 

ho ch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy ho ch sử dụng đất, quy ho ch 

chi tiết xây dựng đô thị, quy ho ch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp 

luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở 

về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không 

thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy ho ch 

như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà 

ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ 

của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn t i nhà ở đó. 

 Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì 

phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền 

sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện tr ng nhà ở, công 

trình đã xây dựng); 

Như vậy theo phản ánh của người hỏi thì việc người tiếp nhận hồ sơ yêu 

nộp các giấy tờ: Giấy chứng tử; Tờ tường trình và cam kết về mối quan hệ nhân 



thân của tôi; tường trình nguồn gốc nhà, đất và số lượng 02 bản giấy tờ liên quan 

là không đúng quy định của pháp luật. 

Để có cơ sở chỉ đ o Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn được 

cụ thể, chi tiết, đúng quy định hiện hành và xử lý viên chức yêu cầu nộp hồ sơ 

không đúng thành phần, số lượng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

người phản ánh cung cấp thông tin về tên, tuổi,  địa chỉ thường trú người thực 

hiện thủ tục hành chính; địa chỉ khu đất; tên người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

Trên đây là nội dung Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường trả lời người dân phản ánh việc thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai (qua địa chỉ email). 

 

  Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC  
Gửi bản điện tử 

- Như trên; 

- LĐ VPĐKĐĐ; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- Phòng ĐK&CGCN;      
- Lưu: VT.                                                                                                     
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