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HƯỚNG DẪN
Trình tự, thủ tục mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng,          

thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất                     
để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày      /10/2021
của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi 
chung là nhà đầu tư) thực hiện trình tự, thủ tục mua tài sản gắn liền với đất, nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
để thực hiện dự án đầu tư theo Điều 73, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. 

2. Đối tượng áp dụng:
a) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
b) Các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu 

tư trên địa bàn tỉnh. 
c) Cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mua tài sản gắn liền với đất là mua lại tài sản bao gồm nhà ở, công trình xây 
dựng, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

2. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người 
này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 
kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Thuê quyền sử dụng đất là việc người có nhu cầu sử dụng đất thuê của 
người có quyền sử dụng đất để sử dụng theo mục đích được thoả thuận phù hợp 
với pháp luật thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

4. Luật Đất đai ghi trong Hướng dẫn này đều theo Luật Đất đai năm 2013.
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Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, NHẬN CHUYỂN 

NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ 
DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản 

gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc thu hồi đất tại khoản 4, khoản 5 Điều này được thực hiện như đối với 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Điều 62, Luật Đất đai.

3. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức mua tài sản gắn 
liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất mà có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì thời hạn sử dụng đất 
được xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3, Điều 126, 
Luật Đất đai; trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định 
của pháp luật về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất do UBND cấp có thẩm quyền 
quyết định nhưng không được vượt quá 50 năm. 

4. Trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư có một phần diện tích đất mà 
người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có tài sản gắn 
liền với đất thì nhà đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của 
người đang sử dụng đất; Nhà nước thực hiện thu hồi đất, giao đất hoặc cho nhà 
đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu 
thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
tư và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ 
người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất, giao đất hoặc cho 
người mua tài sản thuê đất.

5. Trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà 
nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8, Luật Đất đai; đất nông nghiệp sử dụng 
vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển 
nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm 
xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không đáp ứng điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
để tách thành dự án độc lập thì UBND tỉnh quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc 
cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, 
không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để 
tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
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Điều 4. Trình tự thực hiện
1. Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng 

đất:
a) Trước khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp khu đất 

thực hiện dự án đầu tư mà người đang sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, cho 
thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phi 
nông nghiệp có một phần hoặc toàn bộ là đất nông nghiệp thì nhà đầu tư phải có 
văn bản (mẫu số 01 kèm theo Hướng dẫn này) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp 
thuận hoặc trả lời nhà đầu tư về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất.  

b) Đối với dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí, nhà đầu tư có hồ sơ đề 
xuất dự án đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bộ tiêu chí theo văn bản thông
báo kết quả đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các Khu 
kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hoặc UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh văn bản chấp thuận việc nhận 
chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 
dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (trong trường hợp khu đất hoặc 
có phần đất thực hiện việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử 
dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp) trước khi trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư.

c) Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh trong trường hợp nêu trên có thời hạn 
thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận; đồng thời là một trong 
những tài liệu của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Công bố, niêm yết văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư:
Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, 

UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án chịu trách nhiệm:
a) Giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với UBND cấp 

xã nơi có đất tổ chức công bố, niêm yết văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, 
Giấy chứng nhận đầu tư dự án, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến địa điểm thực 
hiện dự án tại trụ sở UBND cấp xã.

b) Cùng với nhà đầu tư để xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các 
phòng chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện việc thỏa thuận. Trong đó, giao 
cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là đơn vị chủ trì, làm 
đầu mối thực hiện.
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3. Rà soát, xác lập hồ sơ đất đai có liên quan trong vùng dự án:
a) Trường hợp khu đất thực hiện dự án chưa được Trích đo địa chính hoặc 

Trích lục bản đồ thì căn cứ vào vị trí, quy mô diện tích dự án đầu tư đã được 
UBND tỉnh chấp thuận; nhà đầu tư phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng hợp đồng với đơn vị có chức năng đo đạc để thực 
hiện Trích đo địa chính hoặc Trích lục địa chính theo quy định. 

b) Căn cứ vào Trích đo địa chính hoặc Trích lục địa chính đã được phê duyệt, 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp 
huyện và UBND cấp xã để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho nhà đầu tư 
chuẩn bị kế hoạch, phương án thỏa thuận, cụ thể:

- UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích, loại đất và người 
đang sử dụng đất trong vùng dự án.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cùng cấp, UBND cấp xã thực hiện:

+ Xác định cụ thể các đối tượng đang sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ 
điều kiện để thỏa thuận trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Xác định diện tích đất để Nhà nước thực hiện thu hồi quy định tại khoản 
4, khoản 5, Điều 3, Hướng dẫn này.  

4. Tổ chức họp Nhân dân trong vùng dự án
UBND cấp huyện chủ trì cùng với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã và nhà đầu tư 
tổ chức họp dân để thông qua các nội dung: 

a) Thông báo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu 
tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thông báo về phạm vi thực hiện và các nhóm đối tượng sử dụng đất bị 
ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

c) Hướng dẫn người dân thực hiện các quyền hoặc các thủ tục có liên quan 
khi nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận bồi thường triển khai dự án:

- Đối với trường hợp sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
UBND cấp huyện hướng dẫn người sử dụng đất lựa chọn các hình thức để thỏa 
thuận: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 79, Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và khoản 50, Điều 2, Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

- Đối với trường hợp sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có 
tài sản gắn liền với đất: UBND cấp huyện hướng dẫn người đang sử dụng đất thực 
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hiện bán tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư thông qua hợp đồng mua bán tài 
sản gắn liền với đất; đồng thời có Đơn tự nguyện trả lại đất (mẫu số 02).

5. Hỗ trợ xây dựng phương án thỏa thuận bồi thường:
a) UBND cấp huyện hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng phương án thỏa thuận bồi 

thường: chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ 
vào nội dung xác định nguồn gốc, đối tượng đang sử dụng đất để hỗ trợ nhà đầu 
tư xây dựng phương án về việc thỏa thuận bồi thường (bao gồm cả phần bồi 
thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước và phần nhà đầu tư hỗ trợ thêm) để 
thực hiện thỏa thuận.  

b) Chi phí xây dựng phương án thỏa thuận bồi thường: Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất với nhà đầu tư về mức chi phí thực 
hiện trên cơ sở quy mô, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực triển khai dự án.

6. Tổ chức họp Nhân dân thông qua phương án thỏa thuận bồi thường: 
UBND cấp huyện hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức họp Nhân dân để thông qua phương 
án thỏa thuận bồi thường; trong đó có các nội dung:

a) Đối với các trường hợp thống nhất với phương án chi trả tiền thỏa thuận 
bồi thường:

- Đối với nhóm đủ điều kiện: thực hiện thủ tục chuyển nhượng, cho thuê 
hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79, Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và khoản 50, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

- Đối với nhóm không đủ điều kiện: thực hiện việc bán tài sản gắn liền với 
đất cho nhà đầu tư thông qua hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất; đồng thời 
có Đơn tự nguyện trả lại đất (mẫu số 02).

b) Đối với trường hợp không thống nhất với phương án chi trả tiền thỏa thuận 
bồi thường:

UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã 
hội cấp xã, nhà đầu tư tổ chức vận động, thuyết phục người dân đồng thuận để 
triển khai dự án. Trường hợp vận động không thành, cho phép nhà đầu tư làm việc 
trực tiếp với từng hộ dân để đi đến thống nhất mức thỏa thuận mà nhà đầu tư có 
thể chấp nhận; trường hợp không thỏa thuận được thì cho phép nhà đầu tư có văn 
bản xin điều chỉnh quy mô diện tích đất thực hiện dự án hoặc việc điều chỉnh quy 
mô diện tích ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả dự án thì cho phép nhà đầu tư 
có văn bản xin chấm dứt thực hiện dự án.

Việc hoàn trả lại giá trị về đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận 
giữa người sử dụng đất và nhà đầu tư được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã 
ký kết trước đó hoặc của nhà đầu tư kế tiếp trên cơ sở xác nhận của Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã nơi có đất.
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7. Bàn giao và tiếp nhận quỹ đất sau khi thực hiện xong thỏa thuận để quản lý: 
sau khi thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường, nhà đầu tư liên hệ với UBND 
cấp huyện để thông báo việc hoàn tất thỏa thuận, đồng thời với việc xác lập hồ sơ 
thủ tục về đất đai, xây dựng theo quy định pháp luật. 

Trong thời gian nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đất đai, xây dựng, UBND cấp 
huyện căn cứ vào thông báo hoàn tất việc thỏa thuận, chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã thực hiện việc quản lý, giám 
sát khu đất để tránh tình trạng lấn chiếm.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. UBND cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư 
xây dựng dự án để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mình.

2. Đối với các chính sách hỗ trợ, thỏa thuận bồi thường và các vướng mắc 
khác chưa có quy định, UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp 
đề xuất phương án xử lý phù hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn này nếu có khó khăn, 
vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường để kịp thời xử lý./.
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Mẫu số 01
  …(1)…                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./….                                           ….., ngày ….. tháng …..năm ……

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ……….

1. Tên tổ chức đề nghị thực hiện dự án 3 …………………………………..
2. Người đại diện hợp pháp 4 ………………………………………………
3. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………….
4. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………….
5. Địa điểm khu đất đề nghị chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông 
nghiệp 5 : ………………………………………………………………………….

6. Diện tích (m2): Tổng diện tích 6: ……………………………, gồm:
- Diện tích đất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Có quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn theo quy định của pháp luật: …………….....
- Diện tích đất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Không có 

quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn theo quy định của pháp luật (nếu có): 
………………...

- Diện tích đất nông nghiệp đang do tổ chức, cơ quan nhà nước quản lý theo 
quy định của pháp luật (nếu có): ……………………….

7. Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất nông nghiệp (Mục đích sử dụng đất theo phân loại đất đai): 
…………………………………………………………………………………….

8. Thời hạn sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn , thuê 
quyền sử dụng đất nông nghiệp: ………………………………………………

9. Thông tin về khả năng thực hiện dự án sau khi nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp:

1 Ghi rõ tên tổ chức kinh tế theo giấy tờ pháp lý khi thành lập, đăng ký …
2 Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
3 Ghi rõ tên và các thông tin theo giấy tờ về thành lập/đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư …
4 Ghi rõ họ, tên, thông tin cá nhân đại diện cho tổ chức kinh tế (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh 
nhân dân hoặc Hộ chiếu …).
5 Ghi: (1) tênđơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; (2) ghi tên thôn/ấp/bản/làng/buôn/sóc … (nếu có); (3) thông 
tin khu đất theo hồ sơ địa chính (nếu có).
6 Ghi: (1) tổng diện tích khu đất lấy từ nguồn thông tin nào (như giấy tờ về quyền sử dụng đất nông nghiệp của 
người sử dụng đất, Hồ sơ địa chính, Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, đo đạc của tổ chức, cá nhân liên 
quan …); (2) ghi diện tích từng loại đất nông nghiệp (đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ …) nếu có thông tin.
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a) Thông tin về năng lực tài chính của tổ chức: dự kiến về tổng mức đầu tư 
…., vốn thuộc sở hữu …., vốn huy động …. Từ các tổ chức, cá nhân ….., vốn từ 
ngân sách nhà nước …… (nếu có) …………………………………………

b) Thông tin về dự án đầu tư của tổ chức đang sử dụng đất do Nhà nước 
giao, cho thuê đất: tên, quy mô, địa điểm, tiến độ, trong thời gian sử dụng đất có 
hay không có vi phạm pháp luật về đất đai đã bị xử lý ……………………….

c) Thông tin về khả năng thỏa thuận thành công với người sử dụng đất nông 
nghiệp để nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 
nghiệp chuyển sang thực hiện dự án ……………………………………….

d) Thông tin về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án khi cơ quan 
có thẩm quyền lập/điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nếu có) 
……………….

10. Cam kết:
a) Không thực hiện dự án nếu tổ chức …… không thỏa thuận được với 

người sử dụng đất nông nghiệp để nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền 
sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang thực hiện dự án …………………...

b) Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn: 
…………………………………………………………………………………….

c) Các cam kết khác (nếu có) ……………………………………………...

ĐẠI DIỆN …
                                                                 (Ký



9

(Mẫu số 02)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân7…………………….

1. Người xin trả lại đất8: ……………………….; Sinh ngày9: ……………..
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ……………………………..
Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………….
2. Địa điểm khu đất xin giao trả : ………………………………………… 
Thuộc thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số: …………………
3. Diện tích xin giao trả (m2): ………………..

Gồm các loại đất:
+) Đất trồng cây hằng năm: ……. . m2:
+) Đất trồng cây lâu năm: ……….. m2;
+) Đất rừng sản xuất: ……………. m2;
+) ………………………………… m2.

4. Lý do trả lại đất10: ……………………………………………………….
.……………………………………………………………………………...
5. Để sử dụng vào mục đích11: ……………………………………………..
……………..………………………………………………………………...
6. Cam kết: Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung Đơn tự nguyện trả lại đất  

cũng như không có khiếu nại, khiếu kiện sau này để cho Nhà nước thu hồi và giao 
hoặc cho Nhà đầu tư thuê thực hiện dự án./. 

……….., ngày …..tháng…..năm……
         Người làm đơn
   (Ký và ghi rõ họ, tên)

* Xác nhận của chính quyền địa phương
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
                 ……, ngày ….tháng….năm……

     (Ký tên và đóng dấu)

7 Tên huyện, thị xã, thành phố (nơi có đất) 
8 Viết hoa họ, tên người xin trả lại đất
9 Viết ngày sinh theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
10 Ghi nội dung đã thống nhất với Nhà đầu tư thực hiện dự án và trên cơ sở tự nguyện theo quy định pháp luật về 
đất đai hiện hành
11 Ghi theo mục đích của dự án đầu tư


