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Số:        /STNMT-VPĐK
V/v trả lời câu hỏi của công dân trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

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

Yên Bái, ngày     tháng 6 năm 2022

                Kính gửi: Trung tâm Điều hành thông minh - Văn phòng Uỷ ban 
                                 nhân dân tỉnh Yên Bái.
                                 

Ngày 08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 
99/TTĐHTM-CTTĐT ngày 07/6/2022 của Trung tâm Điều hành thông minh về 
việc trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử. 
Trong đó, nội dung công văn đề nghị xem xét có ý kiến trả lời câu hỏi của công 
dân Trần Thị Lâm, địa chỉ thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. 
Nội dung câu hỏi như sau:

“Tôi ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Hiện nay tôi đang ở trên diện tích 
đất của bố mẹ chồng là đất được cấp có thời hạn 50 năm, trong đó có 300 m2 là 
đất sử dụng lâu dài. Hiện mảnh đất trên đã hết hạn sử dụng và bố mẹ tôi đều đã 
mất. Tôi muốn gia hạn thời gian sử dụng đất thì cần phải làm thủ tục như thế 
nào? Kính đề nghị các cơ quan chức năng liên quan giải đáp. Xin cảm ơn!”. 

Do câu hỏi của công dân không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để trả lời cụ 
thể, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường viện dẫn một số quy định về gia hạn sử 
dụng đất nông nghiệp để công dân tham khảo, áp dụng đối với thửa đất đang sử 
dụng như sau:

Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 
quy định:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 
nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, 
khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định 
tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải 
làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có 
nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện 
theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia 

đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có 
quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng đăng ký đất đai;



c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp 
tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 
210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ 
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất 
hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Để được hướng dẫn cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công 
dân đến Bộ phận Phục vụ Hành chính công thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố 
Yên Bái (tại cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái) 
để được hướng dẫn trực tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- BGĐ Sở (HĐH);
- Lưu: VT, VPĐK.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Công Tiến
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