
BỘ, NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG:

Phụ lục
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐÃ BỐ TRÍ LÀM NHÀ Ở KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAO

VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ, XỬ LÝ KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2021/NĐ-CP (TRƯỚC ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ
09/2007/QĐ-TTg)

(Kèm theo Công văn số           /UBND - TCKH ngày      tháng  03 năm 2023 của UBND huyện)

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà, đất

Diện tích (m2) Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất đã được phê duyệt

Diện tích đã bố trí làm
nhà ở (m2) Tình hình thực hiện di dời

Ghi chú

Đất
Nhà

(Sàn sử
dụng)

Công văn phê
duyệt

(số, ngày)

Nội dung
phương án Đất

Nhà
(Sàn sử
dụng)

Số hộ gia
đình đã

được bố trí
nhà ở

Đã thực hiện di dời Chưa thực hiện di dời

Số hộ đã di
dời

Diện tích đã thu hồi
sau khi di dời (m2) Nguồn kinh

phí đã chi
để hỗ trợ di

dời
(đồng)

Số hộ
chưa di

dời

Diện tích chưa di dời
(m2) Kinh phí dự

kiến để hỗ
trợ di dời

(đồng)Đất
Nhà

(Sàn sử
dụng)

Đất
Nhà

(Sàn sử
dụng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng

1 Đơn A

1.1 Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ….

1.2 Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ….

…

Ghi chú:
- Cột (3) và cột (4): Ghi diện tích đất và diện tích nhà của cả cơ sở nhà, đất.
- Cột (5) và cột (6): Ghi rõ số, ngày văn bản phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất và nội dung phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số
67/2021/NĐ-CP.
- Cột (7), (8): Ghi phần diện tích đất, diện tích nhà đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định.
- Cột (13) và cột (17): Ghi nguồn kinh phí đã chi hoặc dự kiến hỗ trợ di dời; đồng thời, ghi rõ vào cột ghi chú: nguồn NSNN cấp; nguồn tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nguồn khác (nếu có thì ghi cụ
thể từ nguồn nào).
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