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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ðỊA BÀN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Công bố kèm theo Quyết ñịnh số 220/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I
B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng
Áp dụng
Áp dụng
tại
tại thị
tại xã
phường
trấn

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử
dụng ñất thuộc trường hợp quy ñịnh tại ñiểm k
và ñiểm l Khoản 1 ðiều 99 của Nghị ñịnh số
181/2004/Nð-CP
Cấp Giấy chứng nhận cho người trúng ñấu giá
quyền sử dụng ñất, trúng ñấu thầu dự án có sử
dụng ñất
Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia ñình, cá nhân,
cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở
nước ngoài ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam ñối
với trường hợp thửa ñất không có tài sản gắn liền
với ñất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu
chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng
thuộc quyền sở hữu của chủ khác
Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia ñình, cá
nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh
cư ở nước ngoài ñược sở hữu nhà ở tại Việt
Nam ñối với trường hợp tài sản gắn liền với
ñất mà chủ sở hữu không ñồng thời là người
sử dụng ñất
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