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Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
UBND huyện Yên Định nhận được Công văn số 10643/UBND-NN, ngày 

6/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu khi quy hoạch tỉnh 

chưa được phê duyệt. Để triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Định 

đạt kết quả cao Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đến năm 2020; xác định nhu 

cầu sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2021-2030 và năm 2021 để có cơ sở 

lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Yên Định.  

 - Lập danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2021 và chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất để trình Hội đồng nhân tỉnh thông qua 

vào kỳ họp cuối năm làm cơ sở để triển khai thực hiện trong năm 2021. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 - Phối hợp cung cấp cho đơn vị tư vấn nhu cầu sử dụng đất của địa 

phương giai đoạn 2021-2030 và năm 2021 theo hướng dẫn trên để thực hiện lập 

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Yên Định. (Kế hoạch làm việc cụ thể sẽ thông báo sau) 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Phúc 



Biểu 01/CH 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

CỦA XÃ, THỊ TRẤN………………. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

(1) (2) (3)  

1 Đất nông nghiệp NNP  

1.1 Đất trồng lúa LUA  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  

2.1 Đất quốc phòng CQP  

2.2 Đất an ninh CAN  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  

2.4 Đất khu chế xuất SKT  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

3 Đất chưa sử dụng CSD  

4 Đất khu công nghệ cao* KCN  

5 Đất khu kinh tế* KKT  

6 Đất đô thị* KDT  

 



Biểu 03/CH 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

CỦA XÃ, THỊ TRẤN………………….. 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích cấp 

tỉnh phân bổ 

Diện tích cấp 

huyện xác định, 

xác định bổ 

Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) (5)  

I LOẠI ĐẤT     

1 Đất nông nghiệp NNP    

1.1 Đất trồng lúa LUA    

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC    

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK    

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN    

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    

1.6 Đất rừng sản xuất RSX    

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS    

1.8 Đất làm muối LMU    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH    

2 Đất phi nông nghiệp PNN    

2.1 Đất quốc phòng CQP    

2.2 Đất an ninh CAN    

2.3 Đất khu công nghiệp SKK    

2.4 Đất khu chế xuất SKT    

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN    

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD    

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC    

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT    

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL    

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA    

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT    

2.14 Đất ở tại đô thị ODT    

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC    

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON    

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD    

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX    

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH    

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV    

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC    

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK    

3 Đất chưa sử dụng CSD    



4 Đất khu công nghệ cao* KCN    

5 Đất khu kinh tế* KKT    

6 Đất đô thị* KDT    

II KHU CHỨC NĂNG*     

1 Khu sản xuất nông nghiệp     

2 Khu lâm nghiệp     

3 Khu du lịch     

4 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 
    

5 Khu phát triển công nghiệp     

6 Khu đô thị     

7 Khu thương mại - dịch vụ     

8 Khu dân cư nông thôn     

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 04/CH 

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH  CỦA  

XÃ, THỊ TRẤN…………………………………. 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) = (5)+…+(…) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
  

 Trong đó:   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN  

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP  

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS  

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU  

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản 
HNK/NTS  

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU  

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RPH/NKR(a)  

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RDD/NKR(a)  

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RSX/NKR(a)  

2.10 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất 

ở 
PKO/OCT  

Ghi chú: 

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

 

 

 

 

 

 



Biểu 05/CH 

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH  

                                                 CỦA XÃ, THỊ TRẤN……………….                                        Đơn  vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) = (5)+…+(...) 

1 Đất nông nghiệp NNP  

1.1 Đất trồng lúa LUA  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  

2.1 Đất quốc phòng CQP  

2.2 Đất an ninh CAN  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  

2.4 Đất khu chế xuất SKT  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

 

 

 



Biểu 06/CH                                        KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

                                                           CỦA XÃ, THỊ TRẤN…………………… 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) = (5)+...+(…) 

1 Đất nông nghiệp NNP  

1.1 Đất trồng lúa LUA  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  

2.1 Đất quốc phòng CQP  

2.2 Đất an ninh CAN  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  

2.4 Đất khu chế xuất SKT  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

3 Đất chưa sử dụng CSD  

4 Đất khu công nghệ cao* KCN  

5 Đất khu kinh tế* KKT  

6 Đất đô thị* KDT  

 

 



Biểu 07/CH 

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

CỦA XÃ, THỊ TRẤN 

Đơn vị tính: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) = (5)+(6)+(7)+(…) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
  

 Trong đó:   

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm 
LUA/CLN  

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP  

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy 

sản 
LUA/NTS  

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU  

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thủy sản 
HNK/NTS  

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

làm muối 
HNK/LMU  

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
RPH/NKR(a)  

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RDD/NKR(a)  

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RSX/NKR(a)  

2.10 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở 
PKO/OCT  

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

 

 

 

 

 



Biểu 08/CH 

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 

CỦA XÃ, THỊ TRẤN 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) = (5)+...+(...) 

1 Đất nông nghiệp NNP  

1.1 Đất trồng lúa LUA  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  

2.1 Đất quốc phòng CQP  

2.2 Đất an ninh CAN  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  

2.4 Đất khu chế xuất SKT  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

 

 

 



Biểu 09/CH 

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 

CỦA XÃ. THỊ TRẤN……………………. 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành 

chính 

Xã … Xã … Xã … …. 

(1) (2) (3) (4) = (5)+...+(...) (5) (6) (7) (..) 

1 Đất nông nghiệp NNP      

1.1 Đất trồng lúa LUA      

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC      

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX      

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS      

1.8 Đất làm muối LMU      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH      

2 Đất phi nông nghiệp PNN      

2.1 Đất quốc phòng CQP      

2.2 Đất an ninh CAN      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK      

2.4 Đất khu chế xuất SKT      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC      

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS      

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT      

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT      

2.14 Đất ở tại đô thị ODT      

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC      

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON      

2.19 Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD      

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN      

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON      

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC      

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK      

 

 



Biểu 10/CH 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA XÃ,  

THỊ TRẤN……………………. 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

hoặc vị trí trên bản 

đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Diện tích 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

(1) (2) 
(3) = 

(4)+(5) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Công trình, dự án được phân bổ 

từ quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh 

      

1.1 
Công trình, dự án mục đích quốc 

phòng, an ninh 
      

 …       

 …       

1.2 

Công trình, dự án để phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

      

1.2.1 

Công trình, dự án quan trọng quốc 

gia do Quốc hội quyết định chủ 

trương đầu tư mà phải thu hồi đất 

      

 …       

1.2.2 

Công trình, dự án do Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận, quyết định 

đầu tư mà phải thu hồi đất 

      

 …       

1.2.3 

Công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 

hồi đất 

      

 …       

2 Công trình, dự án cấp huyện       

2.1 

Công trình, dự án do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất 

      

 …       

2.2 

Khu vực cần chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất 

      

 …       
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