
Thửa số 01 Thửa số 02
Thửa số
…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xã, phường, thị trấn ….

Có sơ kèm
theo

2 Xã, phường, thị trấn ….

 -Tại cột số 8, 9, 10: Ghi thông tin về thửa đất tiếp giáp (chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích đang sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận hoặc chưa được
cấp giấy chứng nhận) và kèm theo sơ đồ thửa đất nhỏ hẹp và các thửa đất giáp ranh.

Ghi chú: 

 - Tại cột số 7: Ghi thông tin theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt

BIỂU MẦU SỐ 02

Ghi chú

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG THỬA ĐẤT NHỎ, HẸP DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THÀNH PHỐ…..

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT
Địa điểm thửa đất (thôn,
xã hoặc tổ, phường, thị

trấn)

Số thửa, số tờ
trên bản đồ,
hồ sơ quản lý

đất đai

Diện tích
dự kiến

(m2)
Loại đất

Hiện trạng sử
dụng đất, tài
sản trên đất

(nếu có) 

Quy hoạch
sử dụng đất
cấp huyện

Phương án
quản lý, sử

dụng thửa đất
nhỏ hẹp

Thôn tin về thửa đất tiếp giáp,
liền kề



 - Tại cột số 11: Ghi cụ thể phương án sử dung đất: Sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho chủ sử dụng đất liền kề để sử dụng
vào mục đích theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt



Thửa số
01

Thửa số
02

Thửa số
…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Có sơ kèm
theo

BIỂU MẦU SỐ 01

DANH MỤC THỬA ĐẤT NHỎ, HẸP DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
TẠI XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……HUYỆN (THÀNH PHỐ)……..

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Thôn tin về thửa đất tiếp
giáp, liền kề

TT

Địa điểm
thửa đất
(thôn, xã
hoặc tổ,

phường, thị
trấn)

Số thửa, số tờ
trên bản đồ, hồ
sơ quản lý đất

đai

Diện tích dự
kiến (m2)

Hiện trạng sử
dụng đất, tài
sản trên đất

(nếu có) 

Quy hoạch
sử dụng đất
cấp huyện

 - Tại cột số 8, 9, 10: Ghi thông tin về thửa đất tiếp giáp (chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích đang sử dụng đã được cấp giấy
chứng nhận hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận) và kèm theo sơ đồ thửa đất nhỏ hẹp và các thửa đất giáp ranh.

Ghi chú

Ghi chú: 

Loại đất

 - Tại cột số 7: Ghi thông tin theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt
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