
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1313 /HD-SXD Tây Ninh, ngày 06  tháng 6 năm 2019 

 

HƯỚNG DẪN 

Chi tiết một số nội dungtheo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND  

ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu  

được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
 

 

Thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng 

loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (từ đây được gọi là Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND) và các căn cứ pháp lý: 

-Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND như sau: 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

a) Hướng dẫn này cụ thể hoá công tác lập và nội dung thể hiện trên bản vẽ 

thiết kế mặt bằng tổng thể (từ đây gọi là bản vẽ tổng mặt bằng) quy địnhtại Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND
(1)

. 

b) Hướng dẫn này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền và 

nghĩa vụ liên quan đến việc tách thửa đất được quy định tại Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND. 

2. Hướng dẫn về bản vẽ tổng mặt bằng 

a) Lập bản vẽ tổng mặt bằng: 

- Người lập bản vẽ tổng mặt bằng: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 8Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND, người sử dụng đất tự lập (có thể thực hiện thủ công) 

hoặc thuê cá nhân, tổ chức tư vấn có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng lập 

bản vẽ tổng mặt bằng. 

                                                           

(1)
 Việc hướng dẫn thủ tục lập dự án nhà ở giao tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND sẽ được hướng dẫn cho người sử dụng đất trên toàn địa bàn tỉnh thực hiện, phù hợp 

phạm vi điều chỉnh quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND và các quy 

định pháp luật hiện hành về dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 
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- Quy cách: Bản vẽ tổng mặt bằng được lập trên khổ giấy A4 trở lên, tỷ lệ 

bản vẽ từ 1/100 ÷ 1/500, được lập trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Nội dung, yêu cầu thể hiện của bản vẽ tổng mặt bằng: 

(1) Khungký tên các chủ thể (bố trí góc bên phảiphía dưới) theothứ tự: 

+Người sử dụng đất; 

+ Người lập bản vẽ tổng mặt bằng; 

+Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố phê duyệt bản vẽ. 

(2) Diện tích, kích thước thửa đất đề nghị tách thửa; diện tích, kích thước 

của các lô đất đề nghị tách thửa. Diện tích hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích 

công cộng sau khi tách thửa (giao thông, cấp thoát nước, điện) làm cơ sở để Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạoPhòng Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện thu hồi đất vào mục đích công cộng và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

quản lý 
(2)

. 

(3) Mặt bằng, mặt cắt ngang, kết cấu đường, cao độ mặt đường và điểm đấu 

nối của đường giao thông sẽ hình thành sau khi tách thửa với đường giao thông 

công cộng hiện hữu. Trường hợp khu đất đề nghị tách thửa đã tiếp giáp với đường 

giao thông công cộng hiện hữu, không hình thành mới đường giao thông trong nội 

bộ khu đất thì bản vẽ tổng mặt bằng không bắt buộc thể hiện nội dung này, chỉ thể 

hiện mặt bằng khu đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện hữu. 

(4) Điểm đấu nối nguồn điện, nguồn cấp nước, thoát nước; tuyến dây điện; 

tuyến ống và đường kính ống cấp, thoát nước.Trường hợp người sử dụng đất tách 

thửa đất để chuyển nhượng, tặng, thừa kế thuộc đối tượng được miễn thuế thu 

nhập cá nhân
(3)

 hoặc người sử dụng đất chỉ tách thửa để hình thành thêm 01 (một) 

thửa đất mới thì bản vẽ tổng mặt bằng không bắt buộc thể hiện nội dung này. 

b) Tiếp nhận và phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận bản vẽ tổng mặt 

bằng; quyết định, phân công cơ quan đầu mối tiếp nhận bản vẽ tổng mặt bằng, lấy 

ý kiến về bản vẽ tổng mặt bằng và trình phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng theo tình 

hình, điều kiện thực tế tại địa phương; công bố, công khai trình tự để tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân có liên quan đến việc tách thửa đất thực hiện. 

- Trên cơ sở bản vẽ tổng mặt bằng của người sử dụng đất lập, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phốxem xét tham mưu, đề xuất 

và tích hợp vào bản vẽ tổng mặt bằng trước khi trình phê duyệtcác yêu cầu về: 

Kiến trúc, quy hoạch, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, tầng cao công trình, hành 

lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) để đảm bảoyêu cầu quản lý 

phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn sẽ hình thành trong tương lai từ các 

khu phân lô, tách thửa nói trên và để cập nhật đồng bộ vào quy hoạch xây dựng 

sau này. 

                                                           
(2)

 Theo điểm a, b Khoản 3 Điều 4 và điểm a Khoản 4 Điều 10 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND. 

(3)
 Theo Khoản 1 và Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân hợp nhất tại Văn bản số 

15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014. 



3 

 

- Cơ quan tham mưu phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng trình Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố phê duyệt trực tiếp vào bản vẽ tổng mặt bằng. Tùy theo nội 

dung phê duyệt, quy mô tổng mặt bằng khu đất đề nghị tách thửa, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố có thể phê duyệt thành văn bản riêng đính kèm bản vẽ 

tổng mặt bằng được duyệt.  

3. Hướng dẫn về thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm 

thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật 

Căn cứ bản vẽ tổng mặt bằngđược duyệt, trường hợp tách thửa có hình thành 

mới đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hoàn chỉnh hệ thốnghạ tầng kỹ 

thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu
(4)

 thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố 

hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các nội dung sau, cụ thể: 

a) Lậphồ sơ thiết kế xây dựnggửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, 

Phòng Quản lý đô thị thành phố hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về Xây dựng 
(5)

. 

b) Tổ chức xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã được thẩm 

định và giấy phép xây dựng được cấp (nếu có). 

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn thuộc đối tượng miễn giấy 

phép xây dựng quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 
(6)

, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng các huyện hướng dẫn chủ đầu tư thông báo thời điểm khởi 

công xây dựng kèm hồ sơ thiết kế xây dựng để phòng theo dõi, lưu hồ sơ. 

c) Thông báo về việc xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đến Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố để xác nhận công trình 

xây dựng hoàn thành, kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định tại 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

4. Kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng 

Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao để tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối 

với hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản dưới 

hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 
                                                           
(4) 

Quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND. 

(5)
 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

của Chính phủ; Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban 

hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh;Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
(6)

 Điểm i Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng: i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cư nông thôn được duyệt. 
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Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninhđể các sở, ban, ngành có liên quan vàỦy ban nhân dân các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở 

Xây dựng để trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời. Trường hợp vượt thẩm quyền, 

Sở Xây dựng sẽ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố;  
- Lưu: VT, QHPTĐT. 
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