
Mẩu số 04a/ĐK kèm theo Thông tư  số 24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của Bộ Tàỉ nguyên và Môi trưòng Quy định về

hồ sơ địa chính
r--v>

Mẩu.sế 04a/ĐK

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYÊN s ử  DỤNG ĐÁT, 
QUYỀN SỞ HỮU NHÀỞ VÀ TÀI SẢN KỈỈÁC GẮN HÊN VỚI ĐÁT

Kính gửi:.....................................................................................

PHẦN GHI: CỦA NGƯỜI 
NHẬN HÔ SO'

Đã kiểm tra nội dung đơn 
đầy đủ, rố ràng, thống nhỉ 
với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ 
số:......Quyển....
Ngày..... / ....... / ........ .

Ngưòi nhận hề sơ 
(Kỷ và ghi rõ họ, tên)

L PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sỏ’ hữu tài sản gắn liền vói ớầí, người quản lý đấí 
1.1. Tên (viêt chữ in hoa):............................................ .......................................................... ..........

1.2. Đia chỉ thường trú .................................................................................................................

2. Đê nghị: - Đăng ký QSDĐ 
i - Cấp GCN đối với đất Ị—-

Đăng ký quyên quản lý đât 
Hấp GCN đối với tài sản trên đẩt —

{Đánh dẫu 
vào ô trổn 
lựa chọn)

3. Thửa đất đăng k ý (2).........................
3.1 .Thửa đất số: .................................. ...........: 3.2. Tà bản đồ s ố :__
3.3. Đia chỉ t a i : ...................................................................
3.4. Diên tích:......................m2; sử dung chung:...................
3.5. Sử dung vào muc đích: ..............................................
3.6. Thời han đề nghi đươc sử dung đất: ..................... .

3.7. Nguồn gốc 
(3): ........................................................
3.8. Có quyền sử dung han chế đối với thửa đất số .......
sử dung ................................................................... ..........

m2; sử dung riêng:.........
......, íừ thời điểm: ......

sử

c ủ a ................. .

......m2;

dụn

nôi dung quyề

4. Tài sản gắn liền vói đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chửng nhận qiiyén sở lĩữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loai nhà ở, công trình(4): ....................................................................................... ..................
b) Diên tích xây d ư n g :................. (m2);
c) Diên tích sàn {đổi với nhà) hoăc công suất (đoi với công trình khác): ..................................
d) Sở hữu chung: .......................................... . 1Ĩ12, sở hữu riêng: ............................................... m2;
đ) Kết cấu:............................ ..................................... ; e) sổ tầng: ............................ ...... ....................;
g) Thời han sở hữu đến: ................... ................................... ............... .................... ....... .....................

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và 
tong diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình 
kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cấy lâu năm:
a) Loai cây chủ yêu: ............................
b) Diên tíc h :..................................m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:

a) Loai cây chủ yếu-

b) Diên tích: ............... ..........m2;



- Tự trỗng
“ Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao-CỘ thù.tiềĩì:
- Nhận chuyển quýềniệ;^ Í--1

- Nguồn;VÔỊ1 t?ồng, nhận quyền:........... ..........
d) Sở hữu chutígr-ì..;..^ m2, Sở hữu riêng:........ m2;
ớ) Thời hạn sởliữu đ ể n :..........................................

c) Sở hữu chung:...................... m2,

Sở hữu riêng:...................... m2 ;

d) Thời hạn sở hữu đến: ...............

5. Những giây tờ nộp kèm theo:

6. Có nhu câu ghi nợ đôỉ với loại nghĩa vụ tài chính: 
Đẻ nghị khác : ................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

.................. ngày .... tháng ... n ă m ......
Người viết đơn

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

BL XÁC NHÂN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường họp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu 
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng :...........................................
2. Nguồn gốc sử dụng đ ấ t: .................................................. ............
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :........................
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đ ấ t :...............................
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:............
6. Sự phù hợp với quy hoạch sừ dụng đất, quy hoạch xây dựng:

7. Nội dung khác : ..............................................................................

Ngày....... tháng......  năm .
Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày....... tháng.......  năm ..
TM. Uỷ ban nhân dân 

Chủ tịch 
(Ký tên, đỏng dấu)

(Trường hợp cỏ giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác 
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác 

nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục 
________________________________________ này)________________________________________
III. Ý KIẾN CỦA C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường 
hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và 
căn cứ pháp lỷ)_____________________________________ ____________

Ngày..:.... tháng...... năm ......
Người kiểm tra  

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày....... tháng.......  năm
Giám đốc 

(Kỷ tên, đóng dấu)



Hưởng đẫn:

(1) Cả nhân ghi họ tên, năm sinh, sổ giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), 
sau đó ghi họ tên, năm sinh, sổ giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có 
chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giẩy đăng kỷ kinh 
doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và sổ, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cả nhân nước ngoài và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngậy cấp, noi cấp hộ chiểu. 
Trường hợp nhiêu chủ cùng sử dụng đât, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đỏ vào danh sách 
kèm theo).

(2) Trường hợp đăng kỷ nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cẩp giấy hoặc đề nghị cấp 
chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điếm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và 
kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mầu 04c/ĐK).

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao cỏ thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần 
hay thuê ừả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, ...



DANH SẢCHNGƯỜĨ S Ử  ĐỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,

CHỦ SỞ  HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIÊN VỞỈ ĐẤT  • 'ý. :

(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:....... ...... ................................................Ị ...........)
Sử dụng chung thửa c ; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đấj I (đảnh dấu vào ô trổng'lựa chộn) c

Tại thửa đât s ố : ....................... ... Tờ bản đồ s ố : ...........................Thuộc xã: .................................huyện ............................. ... tỉnh . . . . . . . . .  , V ■

Mấffl số ®4b/ĐK kèm theo Thông tư  số 24/2014/TT-BTNMT rngày 19/5/2014 của Bộ Tài Bgĩiyên và Môi trường Quy định về hồ sơ'địa chính

Mầusổ04b/ĐK

Số
thứ
tự

Tên người sử dụiĩg 
đất, chủ sở hữu Éài 
sảm gắn liền vối đất

Năm
sinh

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử 
dụng cỉât, chủ sử hữu tài sản găn liên với đâí

Địa chỉ Ghi chú Ký tên
Loại giấy tờ o  *Sô

Ngày, 
tháng, năm 

cấp
Cơ quan cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

■ ■

..............................................................

Hiróng dẫn:

-  Mau này áp dụng đối với trường hợp thủa đất, tà i sán gan liền với đất cúa chung nhiều tể  chức hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cá tô chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp 

đất làm nhà chung cư.

- Tên người sử  dụng đất, tà i sàn gằn liền với đất được ghi đầy đủ theo g iấy CMND, hộ chiếu, Quỳểt định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải gh i tên hai 

vợ chỏng người đại diện

-  Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CM ND hoặc Hộ chiếu (đổi với hộ gia đình, cá nhân); Ouyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư  (đổi với tổ chức);

-  Trường hợp xác định được tỷ  ỉệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử  dụng, sở  hữu của từng người thì gh i tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột "Ghi ch ủ ”.



DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT 
CÙNG M ỘT NGƯỜI S Ử  DỤNG, NGƯỜI Được GIAO QUẢN L Ý

(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:................................................................. ........... )
X ã ..... . huyện .......... t ỉn h ..........

Mầu số 04c/ĐK kèm theo Thông tư  số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài mgũyên và Mô! trường Quy định về hồ sơ địa chính
M ầu”số 04c/ĐK

Số
thử
tự

Thửa
đất
số

Tờ  ̂
bản đồ 

số
Địa chỉ thửa đất

Diệm tích 

(m2)
Mục đích sử dụng đất Thời hạn 

sử dụng đấí Nguồn gốc sử dụng đất

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ghi chủ: Mầu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng nhiều thửa đất nông ............. . n g à y ......  th á n g ......  năm ......
nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước giao Người viết đơm ;
quản lý đất đăng kỷ nhiều thửa đất. (Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu cố)


