BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:3362 /BTNMT-TCQLĐĐ

V/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất mang tên cả vợ và chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày18

tháng 6

năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
giao tại Công văn số 1606/VPCP-NN ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng
Chính phủ, nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu nại,
khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về đất đai, từng bước tạo điều kiện để
người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, góp phần xóa
đói, giảm nghèo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có
liên quan một số nội dung sau:
(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, về quyền của người
phụ nữ đối với tài sản của chung vợ và chồng, trong đó có quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và
nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao vị thế, vai trò của người
phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.
(2) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới hoặc cấp đổi
Giấy chứng nhận đã chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng
nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên
chồng khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu theo
quy định của pháp luật về đất đai (khoản 4 Điều 98 của Luật Đất đai, Điều 76
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện các nội dung nêu trên./.
(Gửi kèm theo Công văn này là Quyết định số 668/QĐ-TTg; Báo cáo số
51/BC-BTNMT; Công văn số 1606/VPCP-NN).
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CĐKĐĐ).
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