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CHÍNH PHỦ________
 

Số: 38/2011/NĐ-CP

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính 

của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004,
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và 
Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 123 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 
tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:

“Điều 123. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia 
đình, cá nhân

1. Việc giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối được thực hiện theo quy định sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất tại Ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất; trong 
đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng. 

Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp 
được giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương gồm có 
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Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; các thành viên 
gồm đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện của Hội Nông dân, trưởng các 
điểm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn 
giao đất) để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất.

b) Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn 
chỉnh phương án giao đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao 
đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc và tổ 
chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, công khai ý kiến phản hồi tại nơi đã 
niêm yết danh sách; hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua trước khi gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và 
trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp huyện) xét duyệt. 

Hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm: Đơn đề nghị giao đất của hộ 
gia đình, cá nhân; biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất; danh sách công 
khai các trường hợp được giao đất; tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp 
ý kiến phản hồi (nếu có); phương án giao đất đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cấp xã, tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án giao 
đất; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đất; chỉ đạo Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất thực hiện việc giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi 
là Giấy chứng nhận).

Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm này không quá ba mươi (30) 
ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nhận đủ hồ 
sơ theo quy định cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận. Trong 
đó, thời gian thực hiện các công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường không quá 
hai mươi (20) ngày làm việc và tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 
mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường 
chuyển đến.

2. Việc giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng 
phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp 
khác đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất tại Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng. 
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Đối với trường hợp đề nghị giao đất, thuê đất để nuôi trồng thủy sản thì phải có 
phương án hoặc dự án nuôi trồng thủy sản được cơ quan quản lý thủy sản cấp huyện 
thẩm định và phải có bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào 
đơn đề nghị giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối 
với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian 
hoàn thành công việc nêu tại điểm này không quá bảy (7) ngày làm việc;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề 
nghị giao đất, thuê đất; xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất thực hiện các công việc nêu tại điểm d khoản này và trình cấp Giấy chứng nhận; 
ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất. Thời gian hoàn thành công 
việc nêu tại điểm này không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ 
địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, 
trích sao hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi 
trường. Thời gian hoàn thành công việc nêu tại điểm này không quá mười (10) 
ngày làm việc.

3. Tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu 
tiên cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp 
theo bình quân diện tích đất nông nghiệp tại xã.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 
27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước:

1. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá mười 

lăm (15) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá mười 
(10) năm. Đối với trường hợp nguồn nước đảm bảo khai thác ổn định lâu dài, thời 
hạn tối thiểu của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là năm (05) năm.”

2. Điểm e, khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép của một trong 
các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nơi đặt giếng khai thác như sau:
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- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Các giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai.
Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa 
tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 
27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản:

1. Điểm c khoản 1 Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép đối với văn 
bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng 
sản là tổ chức trong nước hoặc giấy phép đầu tư (nếu có) đối với tổ chức xin cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên 
nước ngoài”.

2. Bổ sung khoản 7 Điều 60 như sau:
“7. Số lượng hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy 

phép thăm dò khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản 
quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này phải nộp là 01 bộ”.

3. Điểm đ khoản 1 Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép đối với văn 
bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng 
sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép thăm dò 
hoặc giấy phép đầu tư (nếu có) đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng 
sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài”.

4. Bổ sung khoản 7 Điều 61 như sau:
“7. Số lượng hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép khai 

thác khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản quy định 
tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này phải nộp là 01 bộ.”

5. Khoản 4 Điều 63 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao gồm ngày 

làm việc khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản lấy ý kiến 
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của các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản. Thủ trưởng cơ quan hữu quan được xin ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến 
chính thức bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là mười (10) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản đề nghị góp ý. Văn bản góp ý kiến phải chỉ rõ những điểm 
đồng ý, không đồng ý, những kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung”.

6. Khoản 2 Điều 64 được sửa đổi như sau:
“2. Bản sao Đề án thăm dò và bản sao Giấy phép thăm dò”.
Điều 4. Bãi bỏ các quy định sau:
1. Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 20 của 

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy 
định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 
nguồn nước.

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 24, Điều 30, Điều 47, Điều 48, Điều 51, khoản 1 
Điều 55, Điều 56, Điều 57, Điều 59 và Điều 62; bỏ cụm từ “chế biến khoáng sản” tại 
khoản 2 Điều 26, Điều 34, khoản 6 Điều 44, khoản 1 Điều 45, Điều 53, Điều 54; bỏ 
cụm từ “khảo sát” tại khoản 5 Điều 44; bỏ cụm từ “khảo sát”, cụm từ “chế biến” tại 
Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2011. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


