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Tên loại, trích yếu văn bản

Số hiệu
văn bản

Cơ quan
ban hành

Ngày
ban hành

45/2013/QH13

Quốc hội

29/11/2013

43/2014/NĐ-CP

Chính Phủ

15/5/2014

01/2017/NĐ-CP

Chính Phủ

06/01/2017

Giải quyết tranh chấp đất đai
Luật Đất đai
NGHỊ ĐINH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai;

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Luật Đất đai
NGHỊ ĐINH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai;
THÔNG TƯ
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích

45/2013/QH13
43/2014/NĐCP

Quốc hội

29/11/2013

Chính Phủ

15/5/2014

01/2017/NĐ-CP

Chính Phủ

06/01/2017

30/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

02/6/2014

sử dụng đất, thu hồi đất
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Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho
thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dựng đất
Luật Đất đai
NGHỊ ĐINH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai;
THÔNG TƯ
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, thu hồi đất

45/2013/QH13
43/2014/NĐCP

Quốc hội

29/11/2013

Chính Phủ

15/5/2014

01/2017/NĐ-CP

Chính Phủ

06/01/2017

30/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

02/6/2014

IV

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

01

Luật Đất đai
45/2013/QH13
Quốc hội
29/11/2013
NGHỊ ĐINH
43/2014/NĐChính Phủ
15/5/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
CP
NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 01/2017/NĐ-CP
Chính Phủ
06/01/2017
Luật Đất đai;
THÔNG TƯ
30/2014/TT- Bộ Tài nguyên
02/6/2014
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
BTNMT
và Môi trường
sử dụng đất, thu hồi đất
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền
một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Luật Đất đai
45/2013/QH13
Quốc hội
29/11/2013
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NGHỊ ĐINH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai;

43/2014/NĐCP

Chính Phủ

15/5/2014

01/2017/NĐ-CP

Chính Phủ

06/01/2017

04

THÔNG TƯ
Quy định về hồ sơ địa chính

24/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

19/5/2014
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THÔNG TƯ
Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

23/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

19/5/2014
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THÔNG TƯ
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, thu hồi đất

30/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

02/6/2014
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NGHỊ QUYẾT
Quy định về các mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2016/NQHĐND

HĐND tỉnh Hòa
Bình

07/12/2016
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Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Luật Bảo vệ Môi trường
NGHỊ ĐỊNH
Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi
trường hoạch bảo
THÔNG TƯ
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi
trường đơn giản.

55/2014/QH 13

Quốc hội

23/6/2014

18/2015/NĐ-CP

Chính phủ

ngày
14/02/2015

26/2015/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

28/05/2015

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
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Luật Bảo vệ Môi trường
55/2014/QH 13
Quốc hội
NGHỊ ĐỊNH
quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi
18/2015/NĐ-CP
Chính phủ
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch
bảo vệ môi trường;
THÔNG TƯ
27/2015/TT- Bộ Tài nguyên
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
BTNMT
và Môi trường
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
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14/02/2015

29/5/2015

Đăng ký khai thác nước dưới đất
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01

23/6/2014

Luật Tài nguyên nước
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên
nước
THÔNG TƯ
Quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ
cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

17/2012/QH13

Quốc hội

21/6/2012

201/2013/NĐCP

Chính phủ

27/11/2013

27/2014/TTBTNMT

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

30/5/2014

Lạc Sơn, ngày

tháng 9 năm 2019
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