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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RIA-VUNG TAU
S6: /1 /2021/QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p - Tu' do - H?nh phüc
Ba Rja — Vibig Tàu, ngay2otháng 9 näm 2021

QUYET D4NH
Quy djnh v diu kin tách thu'a CIt, hqp thfra Clât Va din tIch ti thiu
thrçrc tách thira dôi v&i &ng 1oti dat trên CIa bàn tinh Ba Rja — Vflng Thu
UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - \TUNG TAU
Can thLut To chi'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,'
Can ct' Lut tha di, bd sung mt so' diu cza Lut TO chi'c ChInh phü va
Lut TEi cht'c chInh quyn d/aphzto'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,'
Can cL'rLuçt Ban hành van bàn quyphQm pháp luçt ngày 22 tha'ng 6 nám 2015,
Can ct' Luát tha di, bá sung mt sd diu cza Lugt Ban hành van bàn q
phgm pháp lugt ngày 18 tháng 6 nàm 2020;
Can ct'LuçtDát dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013,'
Can cz' Luçt Xáy c4mg ngày 18 tháng 6 näm 2014,
Can cz Luát tha dO'i, bá sung mt
tháng 6 nám 2020,'

sd diu cia Lut Xáy dy'ng ngày 17

Can cz' Nghj djnh sO'43/2014/ND-C'Pngày 15 tháng 5 nàm 2014 cza
Chinh phi quy dinh chi tié't thi hành môt sO' diu cüa Luç2t Dat dai;
Can th Nghj djnh sO' 01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 nàm 2017 cia ChInh
phi tha di, bd sung mt sá Nghj djnh quy dinh chi tié't thi hành Luát Dá't dai,
Can ci'Nghj djnh sO' 148/2020/ND-CT ngày 18 tháng 12 nám 2020 cz'la ChInh
phi si'i'a dO'i, bO' sung m7t sO' Nghj djnh quy djnh chi tiê't thi hành Lut Dat dai,
Can cz' Thong tu' sO' 33/201 7/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 nám 2017 cia
Bó trzthng Bç5 Tài nguyen và MOi tru'O'ng quy djnh chi tjlt Nghf dinh sO'
01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia ChInh phz tha dOi, bo sung
mQt sO' Nghj djnh quy djnh chi tiet thi hành Luçt Dd't dcii và tha dOi, bo sung mc5t
sO' diu cia các Thông tu' hwóig dá"n thi hành Luit Dat dai;
Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'O'ng tgi TO' trinh so
4688/TTr-STNMT ngày 16 tháng 7 nàm 2021 ye dl! tháo Quyét djnh quy d/nh v
diu ki&n tách thtca, hQp thiw dc5't va diçn tIch tO'j thie2u du'crc tách thra dO'i vó'i
tirng logi dO't trên dja bàn tinh Ba Rja -- Viing Tàu.
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QUYET D!NH:
.)

•

.A

Dieu 1. Phtm vi dieu chinh
1.Quyt djnh nay quy djnh v diu kin tách thira dt, hçip thCra dt và din tIch
tôi thiêu dugc tách thCra dôi vói 11mg 1oti dat trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Thu.
2. Quy& djnh nay không áp diing cho các tru0ng hçip sau:
a) Ban nhà a cü thuc sa hUu Nhà nu'Oc theo Nghj dnhs 99/2015/ND-CP
ngày 20 tháng 10 nãm 2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hiió'ng dan thi
hành môt so diêu cüa Luât Nhà a;
b) Các tru?mg hqp giao djch v quyn sir dung dt có tách thCra dã duqc
cong chrng, chirng thirc phü hçp vâi quy djnh tách thira trilâc ngày Quyêt dnh
nay có hiu hrc thi hành;
c) Các tru1mng hçip tách thira do Nba nuâc thu hi mt phn thira dt;
d) Dtt hin ttng cho Nhà nuc, dt tng cho hO gia dInh, Ca nhân d xay
dmg nhà tInh thuong, nhà tInh nghia, nba dai doàn kêt hotc xây dirng tri so co
quan, các cong trInh sir nghip, cong trInh cong cong phiic v11 dan sinh;
d) Tách thi:ra d chuyn nhuçmg, gop vn, cho thuê, cho thuê 1ti quyên s11
dung dat theo dr an dâu tu và quy hoach chi tiêt dã duçic co quan có thâm quyên
phê duyt;
e) Các truling h9p tách thOa d phân chia thüa k theo di chüc.
Diu 2. Dôi ttrçrng áp diing
1. T chOc, hO gia dInh, cá nhân có sO d%Tng các loai dt trên da bàn tinh
Ba Ra — Vüng Tàu.
2. Co quan Nba nuOc, t chOc, Ca nhan Co thm quyn theo quy dnh cüa
pháp lu.t thirc hin các thO tic ye tách thOa dat, hp thOa dat dôi vOi các loai dat
trên da bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
3. Các co quan, t chOc, Ca nhân khác có lien quan dn vic tách thOa Mt,
hqp thi:ra dat dôi vOi các loi dat trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
Diu 3. Diu kiin thfra dt thrçrc phép tách thfra, hçp thira
1. Diêu kin chung
a) ThOa dt dä duoc cp Gity chOng nhn quyn sO dirng dt; Giy chOng
nhn quyên sO hOu nhà 0 và quyên sO dçing dat 0; Giây chOng nhn quyên sO
ding dat, quyên sO hOu nba 0 và tài san khác gän lien vOi dat (sau day gi chung
là Giây chOng nhn).
b) Vic tách thOa duqc thirc hin theo quy hoch, k hoach sO diing dt,
quy hoch chi tiêt xây dimng dã dugc co quan cO thâm quyên phê duyt.
2. Diu kin thirc hin tách thOa d6i vOi hO gia dInh, cá than
a) Vic chia tách thOa dt 0 d hInb thành thOa dt mOi phãi dam bào quyn
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sir dung hn ch di vi thüa dt 1in k theo quy djnh ti Diu 171 Lu.t Dt dai
11am 2013.
b) Din tIch cüa các thCra dt sau khi tách thra phâi bang hoc 1in hcm din
tIch tôi thiêu duçc quy djnh tai khoân 1 và khoán 2 Diêu 4 cüa Quyêt djnh nay.
c) Di vôi thira dt trong do th: thirc hin tách thira theo quy hoch, ké
hotch sir dung dat, quy hoch chi tiêt t' 1 1/500 duçc duyt, trumg hçip chua
có quy hoch chi tiêt t' 1 1/500 dugc duyt thI áp diing quy hoach phân khu t'
1 1/2000 và quy chê quân 1 quy hotch — kiên trüc do thj hoc quy chê quãn 1
kiên trüc duqc duyt.
d) Di vâi thira dt ngoâi do thj: thirc hin tách thira theo quy hoch, k
hoach sir diing dat, quy hoach chi tiêt t 1 1/500 duçc duyt, trixng hçip chua
có quy hoch chi tiêt tST 1 1/509 dugc duyt thI áp diing quy hoch phân khu tSi
1 1/2000 và quy ché quãn 1 kiên trüc (nêu co) duqc duyt.
d) Thira dt thuc khu vrc quy hoach dt a, dt thuang mai djch vii và dt
Ca s san xuât phi nông nghip sau khi tách thi.ra phâi có It nhât mt cnh tiêp
giáp vai duang giao thông do Nba nuóc quãn 1, kich thuOc cüa cnh tiêp giáp
phái dam báo kich thuOc tôi thiêu nhu quy djnh tai khoân 1 Diêu 4 cüa Quyêt
djnh nay.
3. Diu kiên thuc hiên tách thira di vai t chüc
Viêc thirc hin tách thüa theo dr an Mu tu phü hqp vai quy hoch chi tit,
bàn ye tong mt bang kern theo ni dung thiCt kê co sâ cüa dir an (dôi vOl dr an
không phài 1p quy hoach chi tiêt t5' 1 1/5 00 theo quy djnh hin hành ye xây
dirng) duçic ca quan có thâm quyên phé duyt. Ht tang k5 thut phài duçc
nghirn thu, dü diêu kin dua vào si:r diving theo quy djnh truOc khi thirc hin thu
t1ic tách thua.
4. Diêu kiên hcip thra dat
Vic hçTp thra phài ciing nhóm Mt. TruOng hçip tách rnt phn din tich
cüa rnt hay nhiêu thi:ra dat dê hInh thành mt hay nhiêu thi:ra dat mOi thI các
thOa dat mOi phái có din tich bang hoc iOn han din tIch tôi thiêu quy djnh tai
khoân 1 và khoân 2 Diêu 4 cüa Quyêt dnh nay. Vic giâi quyêt tách thOa, hqp
thCra trong truOng hp nay duc th?c hin dông thOi và cap Giây chUng nhn
cho thira dat mOi.
Diu 4. Diên tIch dat t61 thiêu sau khi tách thira
Diên tIch ti thiu và kich thuOc các thira Mt sau khi tách thua (khOng bao
gOm phân din tIch hành lang 1 giOi, duOng giao thông dâ có quy hoach) phái
dam bão:
1. D& vOl Mt 0, Mt thuang mai djch vii và Mt ca sO san xutt phi nOng
nghip
a) Dt 0 có nhà 0 có mt trong các 1oi giy tO theo quy djnh tai khoãn 1
Diêu 31 Nghj dnh sO 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa ChInh phü
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quy djnh chi ti& thi hành mt sé diu, khoân cüa Lut Dt dai:
Ap dung tai khu vrc do thj hrnmg, thj trn) và huyn Con Dào có din
tIch và kich thtrâc thira dat: tü 45m2 tr len và có cnh tiêp giáp vOi du?ng giao
thông không nhô han 5m và chiêu sâu thira dat không nhó han Sm tai duing phô
có l giOi lan han ho.c bang 20m; tr 36m2 trâ len và Co cnh tiêp giáp vai
duang giao thông không nhó han 4m và chiêu sâu thra dat không nhO han 4m
tai duang phô có l giai nhO han 20m. Ti dja bàn các xa cOn 'ai có din tich và
kich thithc thCra dat: ti'x 40m2 tra len, có chiêu sâu thira dat và có cnh tiêp giáp
vai diRmg giao thông không nhô han 4m.
b) Dt chua xây dirng nhà i hoc nhà & không có mt trong các loi
giây t& quy djnh tai khoàn 1 Diêu 31 Ngh dnh so 43/2014/ND-CP ngày 15
tháng 5 nàm 2014 cüa ChInh phü:
Ap dung ti khu virc do thj và huyn Con Dáo có din tIch và kIch thuôc
th&a dat: tir 60m2 tr& len và có cnh tiCp giáp v&i du&ng giao thông không nhO
han Sm và chiêu sâu thra dat không nhO han Sm. Tii dja bàn các xã cOn li có
din tich và kIch thu&c thàa dat: tir 80m2 tr& len và có cnh tiêp giáp v&i du&ng
giao thông khOng nhO han 5m và chiêu sâu thüa dat không nhO han Sm.
c) Di vói d1t thiiang mui dch v và dt ca s& san xut phi nông nghip
Din tich và kIch thithc thi:ra d.t: tr lOOm2 trâ len và có ctnh tip giáp v&i
di.r&ng giao thông không nhô han Sm và chiêu sâu thira dat không nhO han Sm.
2. Di vói dt nOng nghip
a) Thuc khu virc quy hoach dt nOng nghip: din tIch t& thiu cüa các
thira dat sau khi tách tai dja bàn các phu&ng, thj trân thuc các huyn, thj xã,
thành phô và huyn Con Dào là 500m2; tti dja bàn các xâ cOn 1i là 1 .000m2.
b) Thuc khu virc quy hotch dtt &, dt thuang mi dch vii hotc dt ca s&
san xuât phi nOng nghip, các thira dat sau khi tách th&a phâi dam bão din tich
tôi thiêu nhu quy djnh ti diem a khoàn nay và phài cO It nhât mt canh tiêp giáp
v&i du&ng giao thông do Nhà nithc quán 1.
3. Di vOi nhUng khu virc có d an quy hoach riêng thI thrc hin tách thira
theo quy djnh quàn 1 do an dä dugc ca quan có thâm quyen phe duyt.
Diu 5. Các trtro'ng hçrp không dtrçrc tách thu'a
1.Không dam bào theo quy djnh tii Diu 3 và Diu 4 Quyt djnh nay.
2. Th&a dt dà có quyt dnh thu hi dt, thông báo thu hi dt cüa ca quan
cap có thâm quyên.
3. Thira dt dang có tranh chp, khiu ni, t cáo v dt dai và dang duc
co quan có thâm quyen thçi l giâi quyêt; thira dat có tài san gàn lien v&i dat dang bj
các ca quan có tham quyên ke bien dê thrc hin quyet dnh, bàn an có hiu lirc cüa
Tôa an.
4. Vic phân chia tài san thra k (trr tru&ng hp cO quyt dijnh hoc bàn an
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cüa Tôa an phân chia thüa k theo di chiic), ly hôn, tranh chp ma không bâo
dam dieu kin duçic tách thira theo quy djnh tai Quyêt djnh nay.
5. Khu virc ma pháp 1ut có quy djnh phài bâo tn.
Diu 6. Xii 1 mt so trtnrng hçrp cii the
1. Thradtt có mic dIch sr dung là dt a kt hcip vâi miic dIch khác thuc
quy hoach dat Ca s san xuât phi nông nghip hoc dat thuang mai, djch vçi thI
duqc phép tách thira theo din tich tôi thiêu duçc quy djnh tti diem c khoân 1
Diêu 4 Quyêt djnh nay (trong do din tIch dat O thuc các thira dat sau khi tách
phài dam bâo din tIch tôi thiêu duc quy djnh tai diem a và diem b khoân 1
Diêu 4 Quyêt djnh nay).
2. Truông hp thra dt thuc khu virc quy hoach dt a có miic dIch sir
ding là dat a kêt hçp vai mlic dIch sir ding dat khác: các thira dat sau khi tách
thra nêu có dat a thI din tIch dat & phâi dam báo din tIch tôi thiêu quy djnh tai
diem a và diem b khoàn 1 Diêu 4 Quyet djnh nay; nêu không có dat & thI phâi
dam báo din tIch tôi thiêu quy djnh tai khoãn 2 Diêu 4 Quyêt djnh nay.
3. Các thira dt có nba a dã duçc cp Giy phép xây dirng (tr11 giy phép
xây dung nhà & có th&i han) hotc dà duçic ching nhn quyên s& hüu nhà a gän
lien vâi dat thI duçic tách thira theo hin trng (vj trj, kIch thuOc, din tIch) nhà
a. Than. dat sau khi tách không có nhà & phãi có kIch thu&c, din tIch phü hqp
vôi quy djnh tai diem b khoàn 1 Diêu 4 Quyêt djnh nay.
4. Tru&ng hçip th&a dt thuc khu vçrc quy hoach dt nông nghip nhimg
hin trng có mt phân din tIch dat &, dat cci s& san xuât phi nông nghip hoc
dat thi.wng mai, djch v1i thI duqc phép tách th&a theo din tIch tôi thiêu quy djnh
tai diem a khoân 2 Diêu 4 Quyêt dtnh nay.
Diu 7. Trách nhiêm thiyc hiên
1. Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph; Chü tjch Üy ban
nhân dan các xã, phu&ng, thj trân chju trách nhim quàn l vic si1 diing dat theo
diing m1ic dIch sü dung ghi tren Giây chüng nhn sau khi tách thüa.
2. saTuphap
Huông dn các t chirc hành ngh cong chimg th%rc hin ding quy djnh tai
Quyêt djnh nay; các tO chac hành nghê cong chirng khOng dugc cOng chirng hçip
dông, giao djch dOi v&i tru&ng hçip tách thüa dat, hçp thira dat không phü hçp
v&i quy djnh tai Quyet djnh nay.
3. S& Tài nguyen và MOi tri.r&ng có trách nhim
a) Hu&ng dn các t chüc hành ngh do dac bàn d khi do dac theo hqp
dong cüa ngu&i si1 ding dat de thrc hin các giao djch ye quyên sa diing dat
khOng duçic do tách thira dat, hqp thaa dat trái v&i quy djnh tai Quyet dnh nay.
b) Don dc, kim tra, hu&ng dn vic thirc hin Quyt djnh nay. Trong qua
trInh thrc hin, nêu cO phát sinh vuâng mac thI to chüc, Ca nhân có trách nhim
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phàn ánh v Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng d hung dan, thng hçp, báo cáo U
ban nhân dan tinh xem xét, sra dôi, bô sung cho phü hçp.
4. Si Xây dirng chü trI, pMi hcip vi lily ban nhân dan các huyn, thj xa,
thành phô hung dan vic hInh thành drnmg giao thông truOc khi thrc hin thu
tiic tách thua.
Diu 8. Diu khoãn thi hành
1. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày.Oi. .thángAOnäm 2021.
2. Quy& djnh s 18/2019/QD-UBND ngày 22 tháng 7 nAm 2019 cüa lily
ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu quy djnh ye tách thira dat trên da bàn tinh
Ba Rja — VQng Tàu hêt hiu 1irc thi hành kê tü ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc
thi hành.
3. Các tru6ng hçrp h sc tách thira dâ duçic tip nh.n hcip 1 truOc ngày
Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành thI tiêp tçlc thirc hin theo quy djnh tai
Quyêt djnh so 18/2019/Qngày 22 tháng 7 nàm 2019 cüa Uy ban
nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu quy djnh ye tách thra dat trên da bàn tinh
Ba Rja — Vüng Tàu.
4. Chánh Van phông lily ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu; Giám dc
các S: Tài nguyen và Môi truông, Xây drng, Tu pháp; Thu truô'ng các cci quan
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Táu; Chü tch Uy ban
nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; CFiÜ tjch Uy ban nhân dan xA, phuông,
thj trail; Giám doe Van phông Dàng k dat dai và các tO chcrc, cá nhân có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.
Noi nhân:
- Nhu' Diu 8 (thixc hin);
- Van phông ChInh phü;
- Bô Tài nguyen vã Môi tnr?mg;
- B Tu pháp (Cc Kiêm tra Van bàn QPPL);
- TTr Tinh Cy; TTr HDND tinh;
- ChC tich Va CáC PCT UBND tinh;
- Van phông Doàn DB Quoc hi tinh;
- S& Tix pháp (kiêrn tra van bàn);
- Üy ban MTTQVN tinh và các to chtrc doàn
the cap tinh;
- TAND tinh, VKSND tinh;
- Cue Thi hành an dan sir tinh;
- Cng thông tin din tCr tinh;
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh;
- Báo Ba Rja-Vüng Tàu, Dài PT&TH tinh;
- Li.ru: VT, STNMT (2).
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