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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 15-6-2008
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 16/2008/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa
trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực
hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
27/STNMT-ĐĐ ngày 02 tháng 5 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn
tỉnh An Giang để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê
quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chuyển
mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này:
1. Tách thửa do nhà nước thu hồi đất; người sử dụng đất tặng cho một phần diện
tích thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng, phát triển kinh tế;
2. Tạo quỹ đất theo quy hoạch; để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm
quyền xét duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư;
3. Thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; bản án
hoặc quyết định của Toà án nhân dân;
4. Nhà nước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất.

