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                       Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của HĐND tỉnh về 

chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026. Trong đó, tại kỳ họp giữa năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 

được giao tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành 02 Nghị 

quyết: (1) Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020; (2) Nghị quyết 

bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, tổ chức 

lập danh mục dự án trình thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 như sau:   

I. LẬP DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-

HĐND NGÀY 10/7/2020 BỊ HỦY BỎ 

1. Về căn cứ pháp lý, tiêu chí, điều kiện hủy bỏ dự án 

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch quy định: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải 

chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc 

chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều 

chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất 

ghi trong kế hoạch sử dụng đất. 

Căn cứ quy định nêu trên, dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

đến nay đã quá thời hạn 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được 

phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền thì phải trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định hủy bỏ.  

Các dự án đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thì không 

tổng hợp đưa vào danh mục hủy bỏ. 

2. Trình tự thực hiện 

Trên cơ sở danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 
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07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện các nội dung như sau: 

2.1. Phối hợp chủ đầu tư dự án rà soát làm rõ một số nội dung như sau: 

- Tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai đến nay (như: đo đạc hiện trạng lập 

bản đồ thu hồi đất; thông báo thu hồi đất; kiểm điếm, lập trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất,...). 

- Hiện trạng dự án ngoài thực địa (đất trống chưa xây dựng công trình; đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng; nhà cửa, vật kiến trúc của hộ dân,....). 

- Đối với dự án chưa triển khai, chưa lập các thủ tục về đất đai: 

+ Nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

+ Kiến nghị hủy bỏ luôn không thực hiện tiếp hay đăng ký trở lại thực hiện 

trong năm 2023. 

+ Dự án trước đây đăng ký có thu hồi đất của hộ dân nhưng khi thực hiện 

không thu hồi đất của dân mà đầu tư dự án trên phần đất công do Nhà nước quản lý 

hiện có thì phải rà soát, làm rõ: (1) việc đăng ký có thu hồi đất của hộ dân trước đây 

là dựa trên căn cứ, cơ sở pháp lý nào; (2) hiện nay các dự án này không có thu hồi 

đất là do sơ suất của huyện khi đăng ký hoặc dự án được cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận thay đổi địa điểm đầu tư hoặc nguyên nhân khác. 

2.2. Sau khi rà soát, tổng hợp đầy đủ các thông tin tại 02 Biểu kèm theo 

hướng dẫn này: 

- Biểu danh mục dự án đã triển khai thực  hiện hoàn thành, không đề nghị 

hủy bỏ (Biểu 01). 

- Biểu danh mục dự án đề nghị hủy bỏ (Biểu 02). 

*Ghi chú: Đề nghị nhập các thông tin dự án tại Biểu 01, Biểu 02 (gồm: tên 

dự án, chủ đầu tư, địa điểm, quy mô dự án, diện tích thu hồi đất, diện tích thu hồi 

đất trồng lúa, diện tích sử dụng đất trồng lúa) đảm bảo đúng thông tin tại Nghị 

quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh. 

II. LẬP DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ 

ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG 

ĐẶC DỤNG NĂM 2023 

1. Đối tượng đăng ký 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh là chủ đầu tư 

các dự án thuộc trường hợp sau đây: 

- Thực hiện các dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo 

quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013: 

“3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất bao gồm: 

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
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được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình 

sự nghiệp công cấp địa phương; 

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao 

thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô 

thị; công trình thu gom, xử lý chất thải; 

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây 

dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục 

vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; 

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 

đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông 

sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng; 

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ 

trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, 

khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu 

khoáng sản.”. 

- Thực hiện các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 héc ta sang mục đích khác theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013:  

“Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội 

quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: 

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển 

mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng.”. 

2. Về căn cứ pháp lý, tiêu chí, điều kiện đăng ký dự án 

2.1. Các dự án đăng ký mới (kể cả các dự án tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-

HĐND ngày 10/7/2020 bị hủy bỏ và đăng ký trở lại thực hiện năm 2023) phải 

đảm bảo đầy đủ 04 điều kiện sau: 

- Điều kiện 01: Cơ sở pháp lý thực hiện dự án đảm bảo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

+ Đối với dự án đầu tư công: (1) Dự án có quyết định phê duyệt dự án, 

quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định chủ trương đầu tư của 

cơ quan có thẩm quyền phù hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

+ Đối với dự án do cá nhân, doanh nghiệp làm chủ đầu tư: Dự án có quyết định 

chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Điều kiện 02: Tiến độ thực hiện dự án ghi trong quyết định phê duyệt dự 

án, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định chủ trương đầu tư của 

cơ quan có thẩm quyền vẫn còn thời hạn đầu tư trong năm 2023. 

- Điều kiện 03: Dự án được cơ quan có thẩm quyền cân đối bố trí vốn thực 

hiện trong năm 2023. 

- Điều kiện 04: Phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-

2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt (có tên dự án nằm trong Biểu 10/CH danh 

mục công trình, dự án thực hiện giai đoạn 2021-2030; về loại đất trên bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt). 

2.2. Đối với dự án đăng ký điều chỉnh, bổ sung (về tên dự án, tên chủ đầu tư, 

vị trí, quy mô diện tích) đã được HĐND tỉnh thông qua trước đây: Phải có văn bản 

hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trình tự thực hiện 

3.1. Thông báo đăng ký: 

UBND cấp huyện có văn bản thông báo đến các Phòng, ban cấp huyện, 

UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn biết thành phần, 

số lượng hồ sơ, địa điểm và thời gian đăng ký như sau: 

a) Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký: Mỗi dự án là 01 bộ hồ sơ bản giấy, 

thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 

Luật Đất đai 2013: 

+ Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2023 có xác nhận của UBND cấp 

huyện nơi có dự án theo Mẫu 01 đính kèm theo hướng dẫn này (thuộc trường hợp 

đăng ký mới). 

+ Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2023 có xác nhận của UBND cấp 

huyện nơi có dự án theo Mẫu 02 đính kèm theo hướng dẫn này (thuộc trường hợp 

dự án đăng ký điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh trước đây).  

- Dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng dưới 20 héc ta sang mục đích khác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

58 Luật Đất đai 2013: 

+ Bản đăng ký dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2023 có xác nhận của UBND cấp huyện nơi có dự án theo Mẫu 03 đính 

kèm theo hướng dẫn này (thuộc trường hợp đăng ký mới). 

+ Bản đăng ký dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2023 có xác nhận của UBND cấp huyện nơi có dự án theo Mẫu 04 đính 

kèm theo hướng dẫn này (thuộc trường hợp dự án đăng ký điều chỉnh, bổ sung nội 

dung Nghị quyết của HĐND tỉnh trước đây).  

- Bản sao các cơ sở pháp lý dự án tại mục tiêu chí, điều kiện đăng ký. 

- Bản đồ hiện trạng; bản trích lục, trích đo khu đất hoặc bản vẽ thiết kế, quy 

hoạch chi tiết dự án; sơ đồ thể hiện vị trí khu đất dự kiến đầu tư dự án. 

b) Địa điểm đăng ký: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có dự án. 

c) Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. 
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3.2. Xử lý, tổng hợp danh mục dự án: 

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các chủ đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu UBND cấp huyện thực hiện các nội dung như sau: 

- Tổng hợp các dự án có đầy đủ hồ sơ, thông tin, cơ sở pháp lý, phù hợp quy 

hoạch sử dụng đất được duyệt. Trường hợp dự án nào chưa đủ điều kiện thì tham 

mưu văn bản cho UBND cấp huyện ký trả lời cho chủ đầu tư đó biết. 

- Hoàn thiện thông tin tại các Biểu 03, Biểu 04, Biểu 05 và Biểu 06 kèm 

theo hướng dẫn này.  

III. TRÌNH THẨM ĐỊNH DANH MỤC DỰ ÁN 

1. UBND cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ gửi 01 bộ (bản giấy) về Sở Tài 

nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) và file số trên trục 

VNPT ioffice 4.0 để tổ chức hội nghị thẩm định. Thành phần hồ sơ gồm có:  

a) Tờ trình của UBND cấp huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

thẩm định danh mục dự án. 

b) 01 túi hồ sơ giấy: Kết quả rà soát tiến độ thực hiện dự án tại Nghị quyết số 

07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, thành phần gồm: 

- Báo cáo của UBND cấp huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về kết 

quả rà soát tiến độ thực hiện dự án tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh (có ký tên, đóng dấu xác nhận). Nội dung đề cương báo 

cáo chủ yếu như sau: 

+ Tổng số dự án đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn huyện; diện tích 

thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa. 

+ Số lượng dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án đã có quyết định thu 

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng 

lúa; tên dự án. 

+ Số lượng dự án chưa triển khai, dự án chưa có quyết định thu hồi đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa; tên dự 

án; hiện trạng ngoài thực địa; nguyên nhân, vướng mắc; kiến nghị hủy bỏ luôn hoặc 

có đăng ký trở lại thực hiện năm 2023. 

- Biểu 01 danh mục dự án đã triển khai xong, không đề nghị hủy bỏ có điền 

đầy đủ các cột thông tin trong biểu và xác nhận của UBND cấp huyện.  

- Biểu 02 danh mục dự án đề nghị hủy bỏ có điền đầy đủ các cột thông tin 

trong biểu và xác nhận của UBND cấp huyện. 

c) 01 túi hồ sơ giấy: Kết quả đăng ký bổ sung dự án có thu hồi đất và dự án có 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023, thành phần gồm: 

- Bản đăng ký dự án của chủ đầu tư có xác nhận của UBND cấp huyện nơi 

có dự án. 

- Bản sao cơ sở pháp lý dự án tại mục tiêu chí, điều kiện đăng ký.  

- Sơ đồ chồng ghép vị trí dự án lên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt theo mẫu đính kèm hướng dẫn này do 

UBND cấp huyện thực hiện (có ký tên, đóng dấu xác nhận của UBND cấp huyện). 
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- Bản giấy hình ảnh màu hiện trạng ngoài thực địa của dự án có thể hiện 

phạm vi, ranh giới dự án, tên dự án, chủ đầu tư và địa điểm thực hiện dự án. 

- Biểu 03 danh mục dự án có thu hồi đất năm 2023 điền đầy đủ các cột 

thông tin trong biểu và xác nhận của UBND cấp huyện.  

- Biểu 04 danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2023 điền đầy đủ các cột thông tin trong biểu và xác nhận 

của UBND cấp huyện.  

2. Thời gian nộp hồ sơ thẩm định về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 31 tháng 3 năm 2023. Sau thời gian này, nếu huyện nào không gửi hồ sơ 

trình thẩm định thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không chịu trách nhiệm đối 

với việc thẩm định, trình phê duyệt bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 

2023 của huyện đó.     

Trên đây là hướng dẫn việc rà soát, tổ chức lập danh mục dự án trình thông 

qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023. Quá trình tổ chức thực hiện có vướng 

mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục 

Quản lý đất đai) để xem xét tháo gỡ, hướng dẫn bổ sung./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Thành; 

- Phòng TNMT các huyện, thị, thành; 

- TT.Công nghệ TTTNMT (đăng website); 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 

Tài liệu gửi kèm: 

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND  

ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh; 

- 04 mẫu biểu bảng; 

- 04 mẫu bản đăng ký; 

- Mẫu sơ đồ chồng ghép quy hoạch. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thành 

 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

- §Þa chØ khu ®Êt: Tê b¶n ®å sè..............................., Thöa sè.............................

x· (phêng/thÞ trÊn):....................................., huyÖn (thÞ x·/ thµnh phè):...................................

(S¬ ®å kü thuËt thöa ®Êt)

- VÞ trÝ khu ®Êt theo QHSD§ lµ: ...................................

tm. ubnd huyÖn .........................

chñ tÞch

s¬ ®å chång ghÐp quy ho¹ch sö dông ®Êt

- Tªn dù ¸n:..........................................................................................................

- Tªn chñ dÇu t:..........................................................................................................

Ngµy . . . . th¸ng . . . . n¨m 202....



Mẫu số 01: Áp dụng cho dự án đăng ký mới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 
(Đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh tại  

kỳ họp giữa năm 2023) 

 

          Kính gửi: UBND huyện ………….…………………. 

 

I- PHẦN KÊ KHAI CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 

1. Thông tin chủ đầu tư: 

1.1. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………. 

1.2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………... 

2. Thông tin dự án: 

2.1. Tên dự án:…………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án (ấp, xã):……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Quy mô dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu 

tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền): ………….. m2. Trong 

đó: 

a) Diện tích đăng ký thu hồi đất của hộ dân trong năm 2023:………………… m2. 

b) Loại đất thu hồi của hộ dân gồm: 

- Đất trồng lúa:………………….. m2. 

- Đất khác (đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng 

thủy sản, đất ở,…):……………………… m2. 

2.4. Các hạng mục công trình đầu tư của dự án: 

a) Hạng mục:………………………………….…; diện tích……………………m2. 

b) Hạng mục:………………………………….…; diện tích……………………m2. 

c) Hạng mục:………………………………….…; diện tích……………………m2. 

d) Hạng mục:………………………………….…; diện tích……………………m2. 

2.5. Hiện trạng ngoài thực địa (đất trồng lúa/đất trống/nhà ở, công trình trên đất): 

………………………………………………………………………………………......... 

2.6. Tổng mức đầu tư dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ 

trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền): 

……………………… triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn được bố trí năm 2023: ……………………. triệu đồng. 

- Nguồn vốn (trung ương/tỉnh/huyện/doanh nghiệp,….):…………………………  
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2.7. Phân kỳ đầu thực hiện dự án: Từ …………….… đến …………………......... 

2.8. Cơ sở pháp lý để thực hiện dự án (ghi tên loại văn bản, số, ngày, cơ quan ký 

duyệt, trích yếu nội dung): 

-……………………………………………………………………………………..; 

-……………………………………………………………………………………..; 

-……………………………………………………………………………………… 

 

 ……………., ngày…… tháng….. năm 2023 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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II- PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN NƠI CÓ DỰ ÁN 

1. Tên dự án:……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………… 

 2. Tên chủ đầu tư:................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Địa điểm thực hiện dự án: 

a) Thửa đất số: ........................................, tờ bản đồ số: ....................................... 

b) Địa chỉ thửa đất (ấp, xã): .................................................................................. 

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

4. Quy mô dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền): ………….. m2. Trong đó: 

a) Diện tích đăng ký thu hồi đất của hộ dân trong năm 2023:………………… m2. 

b) Loại đất thu hồi của hộ dân gồm: 

- Đất trồng lúa:………………….. m2. 

- Đất khác (đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng 

thủy sản, đất ở,…):……………………… m2. 

5. Hiện trạng ngoài thực địa (đất trồng lúa/đất trống/nhà ở, công trình trên đất): 

………………………………………………………………………………………......... 

6. Sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được UBND 

tỉnh phê duyệt: 

a) Dự án có tên trong Biểu 10/CH Danh mục công trình, dự án thực hiện giai đoạn 

2021-2030 hay không (ghi rõ có hoặc không):.................................... 

b) Vị trí dự án được quy hoạch trên bản đồ là loại đất gì (ghi rõ tên loại đất và mã 

loại đất): Loại đất .......................................................; mã loại đất................................... 

 

 

 .............., ngày......... tháng.......... năm 2023 

TM. UBND HUYỆN....... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02: Áp dụng cho dự án đã có Nghị quyết thu hồi đất của HĐND tỉnh có điều chỉnh, bổ sung 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 
(Đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh tại  

kỳ họp giữa năm 2023) 

 

          Kính gửi: UBND huyện ………….…………………. 

 

I- PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..…………………………. 

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………...... 

II- PHẦN THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH 

THÔNG QUA TRƯỚC ĐÂY 

1. Tên văn bản: Nghị quyết số.........../NQ-HĐND ngày………… tháng………… 

năm ……………... của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Tên dự án:……………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..…………………………. 

4. Địa điểm thực hiện dự án (xã):…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Diện tích thu hồi đất của hộ dân:………………. m2; trong đó thu hồi đất trồng 

lúa:…………………… m2. 

6. Cơ sở pháp lý đăng ký dự án:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Nguồn vốn (trung ương/tỉnh/huyện/doanh nghiệp,….):…………………………  

III- PHẦN THÔNG TIN DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH 

1. Sự cần thiết, nguyên nhân điều chỉnh:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 2. Nội dung đề nghị điều chỉnh: 

 a) Trường hợp thay đổi tên dự án: Từ…………………….. thành………………… 

 b) Trường hợp thay đổi chủ đầu tư: Từ…………………….. thành………………… 

c) Trường hợp tăng diện tích thu hồi đất thêm của hộ dân: ………………… m2 

(không tính phần diện tích đã có trong Nghị quyết thu hồi trước đây), lấy vào loại đất (ghi 

tên loại đất):……………………………..  

 d) Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Từ…………………thành……. 

3. Cơ sở pháp lý cho phép điều chỉnh dự án (ghi tên loại văn bản, số, ngày, cơ quan 

ký duyệt, trích yếu nội dung):……………………………………………………………….. 

 

 

 ……………., ngày…… tháng….. năm 2023 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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IV- PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN NƠI CÓ DỰ ÁN ĐỐI VỚI 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (tùy vào nội dung đề nghị điều chỉnh của chủ đầu tư mà 

UBND cấp huyện xem xét xác nhận) 

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án đăng ký điều chỉnh, UBND huyện.................. xác 

nhận một số nội dung như sau:  

1. Dự án được thay đổi tên từ................... thành.................................. 

2. Dự án được thay đổi chủ đầu tư từ................... thành................................ 

3. Dự án có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất thêm của hộ dân: ……………m2 

(không tính phần diện tích đã có trong Nghị quyết thu hồi trước đây). Trong đó: 

a) Lấy vào loại đất (ghi tên loại đất):……………………………...  

b) Thửa đất số: ........................................, tờ bản đồ số: ....................................... 

c) Hiện trạng ngoài thực địa của phần diện tích tăng thêm (đất trồng lúa/đất 

trống/nhà ở, công trình trên đất): ……………………………………………………….. 

d) Vị trí đất cần thu hồi đất thêm có phù hợp loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt hay không (ghi rõ tên loại 

đất và mã loại đất): Loại đất ...............................................; mã loại đất............................... 

4. Dự án có thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Từ…………………thành……... 

 

 

 .............., ngày......... tháng.......... năm 2023 

TM. UBND HUYỆN....... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 03: Áp dụng cho dự án đăng ký mới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG  

PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2023 
(Đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh tại  

kỳ họp giữa năm 2023) 

 

          Kính gửi: UBND huyện ………….…………………. 

 

I- PHẦN KÊ KHAI CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 

1. Thông tin chủ đầu tư: 

1.1. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………. 

1.2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………... 

2. Thông tin dự án: 

2.1. Tên dự án:…………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án (ấp, xã):……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Quy mô dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu 

tư của cơ quan có thẩm quyền): ………….. m2. Trong đó: 

a) Diện tích đăng ký chuyển mục đích trong năm 2023:………………… m2. 

b) Loại đất chuyển mục đích gồm: 

- Đất trồng lúa:………………….. m2. 

- Đất rừng phòng hộ:………………….. m2. 

- Đất rừng đặc dụng:………………….. m2. 

2.4. Các hạng mục công trình đầu tư của dự án: 

a) Hạng mục:……………………………………; diện tích:……………….. m2. 

b) Hạng mục:……………………………………; diện tích:……………….. m2. 

c) Hạng mục:……………………………………; diện tích:……………….. m2. 

d) Hạng mục:……………………………………; diện tích:……………….. m2. 

2.5. Hiện trạng ngoài thực địa (đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng/đất 

trống/công trình trên đất): ………………………………………………………… 

2.6. Tổng mức đầu tư dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ 

trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền): ……………………… triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn được bố trí năm 2023: ……………………. triệu đồng. 

- Nguồn vốn (trung ương/tỉnh/huyện/doanh nghiệp,….):…………………………  
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2.7. Phân kỳ đầu thực hiện dự án: Từ …………….… đến …………………......... 

2.8. Cơ sở pháp lý để thực hiện dự án (ghi tên loại văn bản, số, ngày, cơ quan ký 

duyệt, trích yếu nội dung): 

-……………………………………………………………………………………..; 

-……………………………………………………………………………………..; 

-……………………………………………………………………………………… 

 

 ……………., ngày…… tháng….. năm 2023 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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II- PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN NƠI CÓ DỰ ÁN 

1. Tên dự án:……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………… 

 2. Tên chủ đầu tư:................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Địa điểm thực hiện dự án: 

a) Thửa đất số: ........................................, tờ bản đồ số: ....................................... 

b) Địa chỉ thửa đất (ấp, xã): .................................................................................. 

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

4. Quy mô dự án (ghi theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư 

của cơ quan có thẩm quyền): ………….. m2. Trong đó: 

a) Diện tích đăng ký chuyển mục đích trong năm 2023:………………… m2. 

b) Loại đất chuyển mục đích gồm: 

- Đất trồng lúa:………………….. m2. 

- Đất rừng phòng hộ:………………….. m2. 

- Đất rừng đặc dụng:………………….. m2. 

5. Hiện trạng ngoài thực địa (đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng/đất 

trống/công trình trên đất): ………………………………………………………… 

6. Sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được UBND 

tỉnh phê duyệt: 

a) Dự án có tên trong Biểu 10/CH Danh mục công trình, dự án thực hiện giai đoạn 

2021-2030 hay không (ghi rõ có hoặc không):.................................... 

b) Vị trí dự án được quy hoạch trên bản đồ là loại đất gì (ghi rõ tên loại đất và mã 

loại đất): Loại đất .......................................................; mã loại đất...................................  

 

 

 

 .............., ngày......... tháng.......... năm 2023 

TM. UBND HUYỆN....... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 04: Áp dụng cho dự án đã có Nghị quyết thu hồi đất của HĐND tỉnh có điều chỉnh, bổ sung 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG  

PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2023 
(Đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh tại  

kỳ họp giữa năm 2023) 

 

          Kính gửi: UBND huyện ………….…………………. 

 

I- PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..…………………………. 

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………...... 

II- PHẦN THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH 

THÔNG QUA TRƯỚC ĐÂY 

1. Tên văn bản: Nghị quyết số.........../NQ-HĐND ngày………… tháng………… 

năm ……………... của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Tên dự án:……………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..…………………………. 

4. Địa điểm thực hiện dự án (xã):…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Diện tích sử dụng đất trồng lúa:………………. m2; diện tích sử dụng đất rừng 

phòng hộ:………………. m2; diện tích sử dụng đất rừng đặc dụng:………………. m2. 

6. Cơ sở pháp lý đăng ký dự án:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Nguồn vốn (trung ương/tỉnh/huyện/doanh nghiệp,….):…………………………  

III- PHẦN THÔNG TIN DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH 

1. Sự cần thiết, nguyên nhân điều chỉnh:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 2. Nội dung đề nghị điều chỉnh: 

 a) Trường hợp thay đổi tên dự án: Từ…………………….. thành………………… 

 b) Trường hợp thay đổi chủ đầu tư: Từ…………………….. thành………………… 

c) Trường hợp thay đổi làm tăng diện tích chuyển mục đích: 

- Diện tích chuyển mục đích tăng thêm (không tính phần diện tích đã có trong Nghị 

quyết trước đây):……………………. m2. 

- Loại đất tăng thêm: Đất trồng lúa:………… m2; đất rừng phòng hộ:………… m2; 

đất rừng đặc dụng:………… m2. 

 d) Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Từ…………………thành……. 

3. Cơ sở pháp lý cho phép điều chỉnh dự án (ghi tên loại văn bản, số, ngày, cơ quan 

ký duyệt, trích yếu nội dung):……………………………………………………………….. 

 

 

 ……………., ngày…… tháng….. năm 2023 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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IV- PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN NƠI CÓ DỰ ÁN ĐỐI VỚI 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (tùy vào nội dung đề nghị điều chỉnh của chủ đầu tư mà 

UBND cấp huyện xem xét xác nhận) 

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án đăng ký điều chỉnh, UBND huyện.................. xác 

nhận một số nội dung như sau:  

1. Dự án được thay đổi tên từ................... thành.................................. 

2. Dự án được thay đổi chủ đầu tư từ................... thành................................ 

3. Dự án có thay đổi làm tăng diện tích chuyển mục đích: 

a) Diện tích chuyển mục đích tăng thêm (không tính phần diện tích đã có trong 

Nghị quyết trước đây):……………………. m2. 

b) Loại đất tăng thêm: Đất trồng lúa:………… m2; đất rừng phòng hộ:………… m2; 

đất rừng đặc dụng:………… m2. 

c) Thửa đất số: ........................................, tờ bản đồ số: ....................................... 

d) Hiện trạng ngoài thực địa của phần diện tích tăng thêm (đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng/đất trống/công trình trên đất): ……………………………… 

e) Vị trí đất đăng ký chuyển mục đích thêm có phù hợp loại đất trên bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt hay không 

(ghi rõ tên loại đất và mã loại đất): Loại đất ...............................................; mã loại 

đất............................... 

4. Dự án có thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Từ…………………thành……... 

 

 

 .............., ngày......... tháng.......... năm 2023 

TM. UBND HUYỆN....... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tổng diện tích 

thu hồi

Trong đó thu hồi 

đất trồng lúa

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

1

2

3

…..

Chủ đầu tư
Xã, phường, 

thị trấn

Quy mô 

dự án

(m2)

Diện tích sử dụng 

đất trồng lúa

(m2)

Ghi chú
Tiến độ thực hiện 

đến nay

BIỂU 01:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020

ĐẾN NAY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOÀN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN………….

* Ghi chú: Có đóng dấu của UBND cấp huyện tại phía trên bên trái biểu này.

Diện tích có thu hồi đất (m2)

TT Tên dự án



Tổng diện tích 

thu hồi

Trong đó thu hồi 

đất trồng lúa

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

I

1

2

3

….

II

1

2

3

…..

Ghi chú

BIỂU 02:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN………….

* Ghi chú: Có đóng dấu của UBND cấp huyện tại phía trên bên trái biểu này.

Diện tích có thu hồi đất (m2)

TT Tên dự án Chủ đầu tư

NHÓM DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ VÀ CÓ ĐĂNG KÝ TRỞ LẠI THỰC HIỆN TIẾP NĂM 2023

NHÓM DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ LUÔN

Xã, phường, 

thị trấn

Quy mô 

dự án

(m2)

Tiến độ thực 

hiện đến nay

Diện tích sử 

dụng đất trồng 

lúa (m2)



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=(8)+(9) (8) (9) (10) (11)

I  

1

2

3

…..

II  

1

2

3

….

III  

1

2

3

….

 

* Ghi chú: Có đóng dấu của UBND cấp huyện tại phía trên bên trái biểu này.

NHÓM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-HĐND NGÀY

10/7/2020 BỊ HỦY BỎ VÀ CÓ ĐĂNG KÝ TRỞ LẠI NĂM 2023

TỔNG CỘNG (I+II+III) =……... dự án

Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn
Tổng diện tích 

thu hồi đất

Trong đó:

NHÓM DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI

NHÓM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA NHƯNG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (nêu rõ tên Nghị quyết nào)

BIỂU 03:

Dự án có thu hồi đất năm 2023 huyện……………..

TT Tên dự án Chủ đầu tư
Xã, phường, thị 

trấn

Mục đích sử 

dụng đất

Quy mô 

dự án

(m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I

1

2

3

….

II

1

2

3

….

III

1

2

3

….

BIỂU 04:

Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 huyện………….

TT Tên dự án Chủ đầu tư
Xã, phường, 

thị trấn

Mục đích sử 

dụng đất

Quy mô 

dự án

(m2)

Diện tích sử dụng 

đất trồng lúa (m2)

Cơ sở pháp lý để triển khai 

dự án

Diện tích sử dụng 

đất rừng phòng 

hộ (m2)

Diện tích sử dụng 

đất rừng đặc 

dụng (m2)

NHÓM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA NHƯNG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC

THỰC HIỆN CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG(nêu rõ tên Nghị quyết nào)

* Ghi chú: Có đóng dấu của UBND cấp huyện tại phía trên bên trái biểu này.

Nguồn vốn

NHÓM DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI

NHÓM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-

HĐND NGÀY 10/7/2020 BỊ HỦY BỎ VÀ CÓ ĐĂNG KÝ TRỞ LẠI NĂM 2023

TỔNG CỘNG (I+II+III)=………...dự án


