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Sé: 4 /2019/QD-UBND Ninh BIn/i, ngày O.Z tháng 5 nám 2019 

QUYET DH 
Sfra di mt s diu cüa Quy ch phi hqp giü'a Van phông Bang k dt dai, 

Chi nhánh Van phông Bang k'r dat dai vói Phông Tài nguyen và Môi 
trirô'ng, UBND cap huyên, co' quan tài chInh, co' quan thuê và các co' quan, 

do'n vj khác có lien quan trong vic thirc hin mt s nhim vi cüa Van 
phông Bang k dat dai trtyc thuc SO' Tài nguyen và Môi trtrO'ng tinh Ninh 
BInh ban hành kern theo Quyêt djnh s 07/2017/QB-IJBND ngày 29/3/2017 

cüa UBND tinh Ninh BInh 

UY BAN NIIAN DAN T!NH NINH B!NH 
Can thLut T ch&c chInh quyn djaphwing ngày 19/6/2015; 

Can ci'LuçtDá't dcii ngày 29/11/2013, 

Can ci Nghj djnh sd 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cza C'hInh phi quy 
dinh chi tiét thi hành mót so Diéu cia Luât dat dai, 

Cànth Nghj djnh s 01/2017/ND-CF ngày 06/01/2017 cza ChInh phz 
tha dôi, ho sung m3t sO ngh djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai; 

Can cii' Thông tu sd 33/201 7/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 cza Bç5 trzthng 
Bç5 Tài nguyen và MOi trwô'ng quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/2 01 7/ND-CF 
ngày 06/01/2017 cia ChInh phñ tha dOi, ho sung m5t so nghj djnh quy djnh chi 
tiêt thu han/i Lut dat dai và tha dói, bô sung mç5t sO diêu cüa các Thông hr 
hu'áng dan thu hânh Lut dat dai,' 

Theo d nghj cüa Sà Tài nguyen và Môi tru'O'ng tgi Ta trInh s 152/TTr-
STNIvIT ngày 26/4/2019 và Báo cáo thám d/nh cia SO' Tw pháp tgi Báo cáo sO 
77/BC-STP ngày 2 6/4/2019, 

QUYET BINH: 

Biu 1. Sfra di mt s diu cüa Quy ch phi hçp giiia Van phông 
Bang k dat dai, Chi nhánh Van phOngDàng k dat dai vO'i PhOng Tài 
nguyen và Môi trtrO'ng, UBND cp huyn, co' quan tài chInh, co' quan thuê 
và các co' quan, do'n vj khác có lien quan trong vic thirc hin mt so nhim 
vii cüa Van phOng Bang k dat dai triyc thuc SO' Tài nguyen và Môi trtrOrng 
tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt djnh so 07/2017/QB-UBND ngày 
29/3/2017 cüa UBND tinh Ninh BInh (Sau day gi tat là Quy chê), nhff sau: 

1. SfraditenDiu10vànôidungKhoãn1 Diu 1 Quychê,nhusau: 
"Diu 10. Phi hcip thirc hin thu tçic däng k thay di tài san gn 1in vâi 

dat cüa ngui sir dung dat dã duçc cap giây chüng nhn 
1. Thi gian giài quyêt không qua 15 ngày lam vic k tr ngày nhn duçic 

ho so hçp 1". 
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TM. U( BAN NITAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

uyn Ngçc Thich 

2. Sira di, b sung K}ioãn 1; dim a Khoãn 2 Diêu 12 Quy ch, nhu sau: 
"1. Thii gian giâi quyêt: 
a) Dôi vii tnrmg hçip chuyn nhixçng, thra k, tang cho, gop vn bang 

quyên diing dat, quyên sâ htu tài san gän lien vth dat: Th?ñ gian giãi quyêt 
không qua 10 ngày lam vic kê tü ngày nhn duçic ho sci hçip l. 

b) Dôi vói trix&ng hçip cho thuê, cho thuê lti: Thyi gian giái quyt không 
qua 03 ngày lam vic kê ti'r ngày nhn duçic ho so hgp l. 

c) Dôi vi tnr&ng hcip chuyn quyên sir diing dt, quyn si hüu tài san 
gàn lien vói dat cüa vg ho.c chông thành cüa chung vg và chông: Thi gian giái 
quyêt không qua 05 ngày lam vic kê tü ngày nhn duc ho so hp 1. 

2. Déi vâi h gia dInh Ca nhân: 
a) Trách nhim cüa Chi nhánh Van phông Däng k dt dai 
Trong thai gian không qua 05 ngày lam vic (di vOi thu tiic chuyn 

nhuqng, thüa ké, tang cho, gop von bang quyên sü ding dat, quyên s& htu tài 
san gän lien vâi dat); không qua 02 ngày lam vic (doi vth thu tic cho thuê, cho 
thuê lai) hoc không qua 03 ngày lam vic (dôi vi thU tVc  chuyên quyên sU 
diing dat, quyên s hftu tâi san gän lien vâi dat cUa vg hoc chông thânh cUa 
chung vç và chong) kê tui ngày nh.n du?c  ho so hçip l, Chi nhánh Van phông 
Dàng k dat dai thuc hin các ni dung cong vic theo quy djnh ti Khoân 2, 
Diêu 79 Nghj djnh so 43/2014/ND-CP". 

Diu 2. Hiu lire thi hành 
Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tü ngày 15/5/20 19. 
]Jiêu 3. To chfrc thirc hiên 
Chánh Van phông UBND tinh; ThU tru&ng các S, Ban, ngành tinh Ninh 

Bmnh; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; ChU tjch Uy ban nhân 
dan các xâ, phuè'ng, thj trân và các to chUc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nây./. 

NuinIzin: 
-NhuDiéu3; 
- Bô Tai nguyen và MOi tnrmg; 
- Ciic kiêm tra VB- Bô Tu pháp; 
- Thi.r?mg trirc tinh ñy; 
- Thu?rng trirc HDND tinh 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong báo tinh, Cong TTDT tinh; 
- Liju: VT, VP31 
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