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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận  

quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với  

các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 778/TTr-

STNMT ngày 23/10/2020.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hạn mức giao, hạn 

mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay 

thế các Quyết định của UBND tỉnh: số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015, số 

01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016, số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016, 

số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung các 

quyết định ban hành quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng 

các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c); 

- TTTU, HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ  tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, BTCD, KTTH, KTN. 
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TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-53-2008-qd-ubnd-quy-dinh-han-muc-giao-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-cac-loai-dat-va-dien-tich-toi-thieu-de-tach-thua-dat-tinh-quang-nam-89645.aspx
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