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HƢỚNG DẪN THỂ HIỆN THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỊA CHÍNH ĐIỆN 
TỬ 

I. Nguyên tắc chung 



1. Sổ được lập theo từng xã, phường, thị trấn; thể hiện kết quả đăng ký đất 
đai, tài sản gắn liền với đất theo từng thửa đất và từng đối tượng chiếm đất 
không tạo thành thửa đất (sau đây gọi chung là thửa đất); thông tin của mỗi 
thửa đất được thể hiện vào 01 trang sổ riêng. 
2. Thửa đất có nhà chung cư thì ngoài việc thể hiện thông tin về thửa đất và 
nhà chung cư theo quy định tại điểm 1 mục này; còn phải thể hiện kết quả 
đăng ký theo từng căn hộ, từng văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch 
vụ (sau đây gọi chung là căn hộ chung cư) trong từng nhà chung cư; mỗi 
căn hộ chung cư được thể hiện vào 01 trang riêng. 
3. Việc chỉnh lý biến động trên sổ địa chính chỉ được thực hiện đối với các 
trường hợp đã hoàn thành thủ tục đăng ký biến động và có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật đất đai. 
4. Trường hợp đăng ký biến động mà có thay đổi một trong các thông tin đã 
đăng ký trên sổ địa chính nhưng không hình thành thửa đất mới hoặc căn hộ 
mới thì cập nhật thông tin mới thay đổi vào trang đăng ký của thửa đất, căn 
hộ chung cư đó để thay thế thông tin cũ đã thay đổi; thông tin cũ trước khi 

biến động sẽ được chuyển thành thông tin lịch sử để tra cứu khi cần thiết. 
Trường hợp đăng ký biến động mà hình thành thửa đất mới thì lập trang sổ 
địa chính mới để đăng ký cho thửa đất mới tách và thể hiện thông tin lịch sử 
hình thành thửa đất trên trang đăng ký của thửa mới đó. 
5. Sau khi cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính cho mỗi trường hợp đăng ký, Giám 
đốc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi chưa thành lập văn phòng 
đăng ký đất đai (sau đây gọi là cơ quan đăng ký đất đai) thực hiện việc ký 
(điện tử) vào góc trên bên phải của trang sổ địa chính theo thẩm quyền. 
II- Đăng ký thửa đất 
1. Thửa đất: để thể hiện thông tin cơ bản của thửa đất bao gồm: 
1.1. Số thửa: thể hiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13; Điểm a 
Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính 
(sau đây gọi là Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT). 

1.2. Số tờ bản đồ: thể hiện như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 và 
Điểm b Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

1.3. Địa chỉ thửa đất: thể hiện như quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Thông 
tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

1.4. Diện tích: thể hiện như quy định tại Khoản 4 Điều 13 và Khoản 4 Điều 



14 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.  

1.5. Tài liệu đo đạc sử dụng: thể hiện như quy định tại Khoản 5 Điều 13 của 
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

2. Ngƣời sử dụng đất/Ngƣời quản lý đất: Lựa chọn loại đối tượng đăng ký 
để thể hiện, nếu là người sử dụng đất đăng ký thì thể hiện “Ngƣời sử dụng 
đất”; nếu là người quản lý đất thì thể hiện “Ngƣời quản lý đất”. 
2.1. Người thứ nhất: 
Nội dung thông tin lần lượt thể hiện tên, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân 
và địa chỉ của người đó theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 15 của 
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

2.2. Người thứ hai: được ghi đối với trường hợp thửa đất có nhiều người 
cùng sử dụng chung thửa đất với người sử dụng đất tại Điểm 2.1 Mục này. 
Nội dung thể hiện lần lượt từng người sử dụng đất (“Người thứ hai:”; 
“Người thứ ba:”;...) và các thông tin về từng người như quy định đối với 
người sử dụng đất thứ nhất tại Điểm 2.1 Mục này. 
Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng đất mà chưa xác định 
được hết tên người cùng sử dụng thì thể hiện thông tin của những người đã 
xác định và tại cuối của điểm này thể hiện: “Còn một số người cùng sử dụng 
đất chưa xác định”. 
3. Quyền sử dụng đất/quyền quản lý đất: lựa chọn một trong hai loại 
quyền để thể hiện tương ứng với loại đối tượng đăng ký tại Mục 2; nếu đăng 
ký cho người sử dụng đất thì thể hiện “Quyền sử dụng đất”, nếu đăng ký 
cho người được Nhà nước giao quản lý đất thì thể hiện “Quyền quản lý 
đất”. 
3.1. Hình thức sử dụng 

Hình thức sử dụng đất được thể hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của 
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Ví dụ: Trường hợp thửa đất có 100m², trong đó có 40m² thuộc quyền sử 
dụng chung của ông A và bà B; có 30m² thuộc quyền sử dụng chung của ông 
A và bà C; có 30m² thuộc quyền sử dụng riêng của ông A thì ghi: “40m² sử 
dụng chung của ông A và bà B; 30m² sử dụng chung của ông A và bà C; 
30m² sử dụng riêng của ông A”. 
3.2. Loại đất: 
Thể hiện theo mục đích sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê, công 
nhận quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được Nhà 



nước giao quản lý; trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất mà không có nhu 
cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì 
thể hiện loại đất theo mục đích sử dụng hiện trạng tại thời điểm đăng ký. 
Loại đất được thể hiện bằng tên theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước. 
Trường hợp thửa đất sử dụng đồng thời vào nhiều mục đích khác nhau 
(không phân biệt ranh giới sử dụng giữa các mục đích) thì thể hiện lần lượt 
các mục đích sử dụng đó. Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước; Đất nuôi trồng 
thủy sản. 
Trường hợp thửa đất sử dụng đồng thời vào nhiều mục đích mà trong đó có 
mục đích chính, mục đích phụ theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc theo đăng ký của người sử dụng đất 
thì phải ghi chú thêm “là chính” hoặc “là phụ)” trong ngoặc đơn ( ) sau từng 
mục đích. Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước (là chính); Đất nuôi trồng thủy 
sản (là phụ). 
Trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau mà xác định 
được diện tích theo từng mục đích sử dụng thì thể hiện từng mục đích sử 
dụng và diện tích kèm theo. Ví dụ: Đất ở đô thị 200m²; Đất trồng cây lâu 
năm 300m². 
3.3. Thời hạn sử dụng/quản lý: 
Nội dung thông tin thể hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Thông tư 
số 24/2014/TT-BTNMT. 

3.4. Nguồn gốc sử dụng: 
Nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện bằng tên gọi và mã (ký hiệu) đối với 
từng loại nguồn gốc trong các trường hợp như quy định tại Khoản 4 Điều 16 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

3.5. Nghĩa vụ tài chính: 

Nội dung thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thể 
hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 của Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT. 

Ví dụ: 
- Trường hợp đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính thì thể hiện: Tiền sử 
dụng đất phải nộp 350.000.000 đồng, đã nộp 200.000.000 đồng ngày 
25/5/2010; 

- Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính thì thể hiện: Tiền sử dụng đất 



được miễn nộp theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 15/10/2011 của 
UBND tỉnh; 
- Trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thể hiện: Tiền sử 
dụng đất không phải nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất 
đai 2013; 
- Trường hợp được giảm nghĩa vụ tài chính thì thể hiện: Tiền sử dụng đất là 

300.000.000 đồng, được giảm 50% theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 

15/10/2011 của UBND tỉnh, đã nộp 100.000.000 đồng ngày 15/10/2012, số 
tiền còn phải nộp: 500.000.000 đồng; 
- Trường hợp được nợ nghĩa vụ tài chính thì thể hiện: Nợ tiền sử dụng đất 
200.000.000 đồng theo Thông báo số 156/TB-CCT ngày 23/5/2015 của Chi 
cục thuế quận Bắc Từ Liêm. 
- Trường hợp được xóa nợ thì thể hiện: Đã được xóa nợ tiền sử dụng đất 
theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Lào 
Cai; 

- Trường hợp đã nộp đủ số tiền sử dụng đất ghi nợ thì thể hiện: Đã nộp xong 
tiền sử dụng đất theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/2013; trường hợp 
ghi nợ nhưng chưa xác định số tiền nợ thì khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
thể hiện: Đã nộp xong tiền sử dụng đất số tiền nộp: 200.000.000 đồng (Hai 
trăm triệu đồng), theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/1998. 
3.6. Hạn chế sử dụng: 
Nội dung thông tin về hạn chế quyền sử dụng đất thể hiện theo quy định tại 
Khoản 6 Điều 16 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Ví dụ: Trường hợp trong giấy tờ về nhận thừa kế quyền sử dụng đất có nội 
dung hạn chế về việc không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thửa 
đất chỉ được sử dụng mà không được chuyển nhượng theo văn bản thừa kế 
ngày 15 tháng 5 năm 2013. 
Trường hợp toàn bộ thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 1A: 
Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình Quốc lộ 1A. 
3.7. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề: 
Nội dung quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thể hiện theo quy 
định tại Khoản 7 Điều 16 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

4. Tài sản gắn liền với đất 
4.1. Tài sản thứ nhất 
a) Tên loại tài sản 



- Trường hợp nhà ở thì thể hiện loại nhà: Nhà ở riêng lẻ; Nhà chung cư; 
- Trường hợp công trình xây dựng thì thể hiện tên công trình theo quyết định 
giao đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc dự án đầu tư hoặc giấy phép 
đầu tư hoặc giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền; 
Trường hợp công trình có nhiều hạng mục khác nhau thì lần lượt thể hiện 
tên từng hạng mục chính của công trình theo quyết định giao đất hoặc quyết 
định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc dự án đầu tư được duyệt. 
Ví dụ: Nhà làm việc A1; 
Nhà xưởng chế biến gỗ. 
- Trường hợp rừng sản xuất là rừng trồng thì thể hiện “Rừng sản xuất là rừng 
trồng”; 
- Trường hợp tài sản là cây lâu năm thì thể hiện tên loại “Cây lâu năm”. 
b) Đặc điểm của tài sản 

Đặc điểm của tài sản thể hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Thông 
tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

c) Chủ sở hữu tài sản thứ nhất: 
- Nội dung thông tin chủ sở hữu tài sản lần lượt thể hiện tên, giấy tờ pháp 
nhân hoặc nhân thân và địa chỉ của người đó theo quy định tại các Khoản 2, 
3 và 4 Điều 15 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

Trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện 
thêm: “Đồng thời là người sử dụng đất”. 
Trường hợp nhà chung cư để bán hoặc bán kết hợp cho thuê thì khi đăng ký 
bán căn hộ đầu tiên phải thể hiện thêm: “Của các chủ sở hữu căn hộ chung 
cư được thể hiện chi tiết tại phần đăng ký căn hộ chung cư”. 
- Hình thức sở hữu thể hiện thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của 
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

- Thời hạn được sở hữu thể hiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

d) Chủ sở hữu tài sản thứ hai 
- Chỉ thể hiện đối với trường hợp tài sản tại điểm 4.1 của bản Hướng dẫn 
này có nhiều chủ cùng sở hữu; 
- Nội dung thông tin của các chủ sở hữu được thể hiện lần lượt như đối với 
chủ sở hữu thứ nhất tại Tiết c Điểm này; 



- Trường hợp tài sản có nhiều chủ cùng sở hữu mà chưa xác định được hết 
tên người cùng sở hữu thì thể hiện thông tin của những người đã xác định 
được; tại điểm cuối cùng của điểm 4.1 thể hiện: “Còn một số người khác 
cùng sở hữu tài sản nhưng chưa xác định được”. 
4.2. Tài sản thứ hai 
Thể hiện đối với trường hợp có nhiều tài sản và các thông tin được thể hiện 
như tài sản thứ nhất tại điểm 4.1 của bản Hướng dẫn này. 

Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà thửa đất không có tài sản 
gắn liền với đất hoặc có tài sản gắn liền với đất nhưng người sử dụng đất 
(đồng thời là chủ sở hữu tài sản) chưa có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu 
tài sản hoặc có đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng không đủ 
điều kiện chứng nhận thì tại điểm ghi về tài sản gắn liền với đất trên được 
thể hiện bằng dấu “-/-”. Ví dụ: “Tài sản thứ 1: -/-”. 
5. Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất 
5.1. Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký lần đầu: thể hiện ngày tháng năm cơ 
quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
lần đầu hợp lệ; 
5.2. Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: thể hiện ngày tháng năm cơ quan 
đăng ký nhập thông tin đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào sổ địa 
chính; 

5.3. Giấy tờ về nguồn gốc sử dụng, sở hữu: thể hiện theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 18 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Các loại giấy tờ pháp lý thể hiện phải được liên kết (có đường dẫn) với hồ sơ 
quét. 

5.4. Giấy chứng nhận: thể hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của 
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Số seri phát hành của Giấy chứng nhận phải được liên kết (có đường dẫn) 
với bản lưu Giấy chứng nhận (bản quét). 
5.5. Hồ sơ thủ tục đăng ký số: thể hiện số thứ tự của hồ sơ thủ tục đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Số hồ sơ đăng ký phải được liên kết (có đường dẫn) với hồ sơ quét quy định 
tại Khoản 4 Điều 23 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

6. Cập nhật, chỉnh lý biến động sổ địa chính đƣợc thực hiện nhƣ sau 



6.1. Trường hợp biến động tách thửa để tạo thành các thửa đất mới thì tại 
phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang 
đăng ký thửa đất trước khi tách ghi “Tách thành các thửa đất số ... (ghi lần 
lượt số thứ tự thửa đất được tách ra từ thửa đất cũ), theo hồ sơ số ... (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”; lập trang sổ mới để đăng ký cho các thửa đất mới 
tách theo quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 Mục II của Hướng dẫn này và 
tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của các 
trang sổ địa chính mới thể hiện “Tách từ thửa đất số... (ghi số thửa đất trước 
khi tách ra) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp tách thửa đồng thời với chuyển quyền sử dụng đất thì tại phần 
“Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trên trang đăng ký 
đối với thửa đất mới tách ghi “Nhận chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận 
thừa kế,...) của... (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền); tách từ thửa đất 
số... (ghi số thửa đất trước khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 
6.2. Trường hợp hợp thửa để tạo thành thửa đất mới thì tại phần “Thay đổi 
về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang đăng ký các thửa 
đất trước khi hợp thửa ghi “Hợp với thửa đất số …, ..., ..., thành thửa đất 
số... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; lập trang sổ mới để 
đăng ký cho thửa đất mới hợp theo quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 Mục 
II của Hướng dẫn này và tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản 
gắn liền với đất” thể hiện “Hợp từ các thửa đất số... theo hồ sơ số... (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp nhất quyền sử dụng 
đất đồng thời với hợp thửa đất thì tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu 
tài sản gắn liền với đất” trên trang đăng ký đối với thửa đất mới hợp thành 
ghi “Nhận chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế, ... hoặc hợp nhất 
quyền sử dụng đất) và hợp nhất thửa đất từ các thửa số ... của... (ghi lần lượt 
số thửa và tên của bên chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục 
đăng ký)”. 

6.3. Trường hợp đăng ký biến động mà không tạo thành thửa đất mới thì cập 
nhật thông tin mới thay đổi vào nội dung tương ứng trên trang đăng ký của 
thửa đất có biến động để thay thế các thông tin cũ theo quy định tại các điểm 
1, 2, 3, 4 và 5 Mục II của Hướng dẫn này; tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, 
sở hữu tài sản gắn liền với đất” thể hiện như sau: 
a) Thời điểm đăng ký: thể hiện thông tin ngày tháng năm cập nhật, chỉnh lý 
biến động vào sổ địa chính. 
b) Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý: thể hiện theo quy định tại Khoản 2 



Điều 19 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

III. Đăng ký căn hộ, văn phòng làm việc, cơ sở thƣơng mại, dịch vụ 
trong nhà chung cƣ 

1. Tên tài sản: Thể hiện các thông tin như quy định tại Điểm a Khoản 6 
Điều 17 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

2. Thuộc nhà chung cƣ (nhà hỗn hợp): Thể hiện các thông tin như quy 
định tại Điểm b Khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

3. Chủ sở hữu: Thể hiện các thông tin như quy định tại Tiết 4.1 Mục IV của 
Hướng dẫn này. 
4. Diện tích sàn căn hộ: Thể hiện như quy định tại Điểm d Khoản 6 Điều 
17 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

5. Hình thức sở hữu căn hộ: Thể hiện như quy định tại Điểm đ Khoản 6 
Điều 17 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

6. Hạng mục đƣợc sở hữu chung ngoài căn hộ: Thể hiện như quy định tại 
Điểm e Khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Ví dụ: Hành lang tầng 12; lối đi tầng 1; Phòng họp cộng đồng số 203 (100 
m²), cầu thang máy và các hạng mục khác theo quy định của Luật Nhà ở 

7. Thời hạn sở hữu: Thể hiện như quy định tại Điểm g Khoản 6 Điều 17 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.  

8. Quyền sử dụng đất chung: 
8.1. Số thửa: thể hiện số hiệu của thửa đất có tòa nhà chung cư. 
8.2. Số tờ bản đồ: thể hiện số hiệu tờ bản đồ địa chính nơi có thửa đất làm 
nhà chung cư; 
8.3. Diện tích đất sử dụng chung: Thể hiện diện tích phần đất thuộc quyền 
sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ theo quy định của pháp luật và 
được ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở; đơn vị thể hiện là mét vuông (m²) 
làm tròn số đến một (01) chữ số thập phân. 
9. Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: Thể hiện các thông tin như hướng dẫn tại Khoản 5 Mục II của 
Hướng dẫn này. 
10. Cập nhật, chỉnh lý biến động sổ địa chính đƣợc thực hiện như quy 

định đối với trường hợp thay đổi về quyền sử dụng đất tại Khoản 6 Mục II 
của Hướng dẫn này. 
 


