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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

S�: 09/2022/Q�-UBND Nam ��nh, ngày  26  tháng 4 n�m 2022 

  

QUY�T ��NH 

Ban hành Quy ��nh v� �i�u ki�n tách th�a ��t, h�p th�a ��t và di�n tích t�i 

thi�u ���c phép tách th�a ��i v�i các lo�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh   
 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; Lu�t s�a ��i 

b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 

ph��ng ngày 22/11/2019; 

C�n c� Lu�t ��t �ai ngày 29/11/2013; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 43/2014/N�-CP ngày 15/5/2014 c�a Chính ph� v� thi 

hành Lu�t ��t �ai; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 01/2017/N�-CP ngày 06/01/2017 c�a Chính ph� s�a 

��i, b� sung m�t s� ngh� ��nh quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t ��t �ai; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 148/2020/N�-CP ngày 18/12/2020 c�a Chính ph� v� vi�c 

s�a ��i, b� sung m�t s� ngh� ��nh quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t ��t �ai; 

C�n c� Thông t� s� 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 c�a B� Xây d�ng v� ban 

hành QCVN 01:2021/BXD quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� quy ho�ch xây d�ng; 

Theo �� ngh� c�a S� Tài nguyên và Môi tr��ng t�i T� trình s� 729/TTr-

STNMT ngày 17/3/2022; S� T� pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 228/BC-STP ngày 

11/3/2022. 
 

QUY�T ��NH: 
 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Quy�t ��nh này Quy ��nh v� �i�u ki�n tách th�a 

��t, h�p th�a ��t và di�n tích t�i thi�u ���c phép tách th�a ��i v�i các lo�i ��t trên 

��a bàn t�nh Nam ��nh. 

�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày 15/5/2022 và thay 

th� Quy�t ��nh s� 14/2018/Q�-UBND ngày 20/6/2018 c�a U� ban nhân dân 

t�nh ban hành Quy ��nh v� di�n tích t�i thi�u ���c phép tách th�a các lo�i ��t 

trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 07+08/Ngày 04-5-2022 56

2 
 

�i�u 3. Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh; Th� tr��ng các S�, ngành; 

Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành ph�; các t� ch�c và cá nhân có liên 

quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

N�i nh�n: 

- V�n phòng Chính ph�;  
- B� Tài nguyên & Môi tr��ng;  
- B� T� pháp (C�c KTrVB);  
- TT T�nh �y, TT H�ND t�nh;  
- �oàn ��i bi�u Qu�c h�i t�nh;  
- Nh� �i�u 3; 
- Công báo t�nh; 
- C�ng TT�T t�nh, Trang TT�T VPUBND t�nh; 
- L�u: VP1, VP3. 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 
 
 
 

Tr�n Anh D�ng 
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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 

QUY ��NH 

V� �i�u ki�n tách th�a ��t, h�p th�a ��t và di�n tích t�i thi�u ���c phép  
tách th�a ��i v�i các lo�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh   

(Kèm theo Quy�t ��nh s�: 09/2022/Q�-UBND ngày 26/4/2022 
c�a �y ban nhân dân t�nh Nam ��nh) 

 

Ch��ng I 
NH�NG QUY ��NH CHUNG 

�i�u 1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

Quy�t ��nh này quy ��nh v� �i�u ki�n tách th�a ��t, h�p th�a ��t và di�n 

tích t�i thi�u ���c phép tách th�a ��i v�i ��t �; ��t nông nghi�p, ��t th��ng m�i 

d�ch v�, ��t c� s� s�n xu�t phi nông nghi�p trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

�i�u 2. ��i t��ng áp d�ng 

1. C� quan nhà n��c có th�m quy�n th�c hi�n th� t�c v� tách th�a ��t, h�p 

th�a ��t theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� ��t �ai. 

2. T� ch�c, h� gia �ình, cá nhân s� d�ng ��t (sau �ây g�i chung là ng��i s� 

d�ng ��t) có yêu c�u tách th�a ��t, h�p th�a ��t �� th�c hi�n các quy�n theo quy 

��nh c�a Lu�t ��t �ai n�m 2013. T� ch�c, h� gia �ình, cá nhân khác có quy�n và 

ngh�a v� liên quan ��n vi�c th�c hi�n th� t�c tách th�a ��t, h�p th�a ��t. 

�i�u 3. Gi�i thích t� ng� 

Trong Quy ��nh này, các t� ng� d��i �ây ���c hi�u nh� sau: 

1. Th�a ��t là ph�n di�n tích ��t ���c gi�i h�n b�i ranh gi�i xác ��nh trên 

th�c ��a ho�c ���c mô t� trên h� s�. 

2. Tách th�a ��t là vi�c phân chia m�t th�a ��t thành 02 hay nhi�u th�a ��t 

khác nhau. 

3. H�p th�a ��t là vi�c h�p 02 hay nhi�u th�a ��t thành m�t th�a ��t. 

4. Tách th�a theo quy�t ��nh thu h�i ��t c�a c� quan Nhà n��c có th�m 

quy�n là vi�c hình thành các th�a ��t m�i c�a cùng ch� s� d�ng ��t sau khi th�c 

hi�n thu h�i ��t. 

5. Ch� gi�i xây d�ng là ���ng gi�i h�n cho phép xây d�ng công trình chính 

trên th�a ��t. 
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�i�u 4. Nh�ng tr��ng h�p không áp d�ng quy ��nh di�n tích t�i thi�u 

���c phép tách th�a 

1. Tách th�a theo quy�t ��nh thu h�i ��t c�a c� quan Nhà n��c có th�m 

quy�n ho�c tách th�a �� th�c hi�n vi�c xây d�ng tr� s�, công trình ki�n trúc, k�t 

c�u h� t�ng ho�c d� án theo ch� tr��ng ho�c quy�t ��nh c�a c� quan nhà n��c có 

th�m quy�n. 

2. Tách th�a khi th�c hi�n b�n án ho�c quy�t ��nh c�a Tòa án nhân dân, 

quy�t ��nh thi hành án c�a c� quan thi hành án. 

3. Bán nhà thu�c s� h�u nhà n��c theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� nhà �. 

4. Tách th�a ��t �� chuy�n nh��ng, t�ng cho quy�n s� d�ng ��t cho h� gia 

�ình, cá nhân �� xây d�ng nhà tình th��ng, tình ngh�a. 

5. Tách th�a khi th�c hi�n k�t qu� hòa gi�i thành v� tranh ch�p ��t �ai ���c 

U� ban nhân dân c�p có th�m quy�n công nh�n; th�c hi�n quy�t ��nh c�a c� quan, 

t� ch�c có th�m quy�n v� vi�c chia tách ho�c sáp nh�p t� ch�c; th�c hi�n v�n b�n 

v� vi�c chia tách ho�c sáp nh�p t� ch�c kinh t� phù h�p v�i pháp lu�t; th�c hi�n 

quy�t ��nh hành chính gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo, tranh ch�p ��t �ai, quy�t ��nh 

thi hành án c�a c� quan thi hành án; th�c hi�n v�n b�n công nh�n k�t qu� ��u giá 

quy�n s� d�ng ��t phù h�p pháp lu�t. 

�i�u 5. Các tr��ng h�p không ���c tách th�a 

1. Không ��m b�o các �i�u ki�n theo quy ��nh t�i �i�u 6 c�a Quy ��nh này. 

2. ��t � thu�c các khu �ô th� m�i, khu tái ��nh c�, các �i�m dân c� nông 

thôn, khu dân c� � các xã, th� tr�n �ã ���c phê duy�t quy ho�ch chi ti�t t� l� 1/500 

(tr� tr��ng h�p ���c c�p có th�m quy�n phê duy�t �i�u ch�nh quy ho�ch), các th�a 

��t d�ch v� ���c nhà n��c giao khi thu h�i ��t nông nghi�p theo Ngh� ��nh 

s� 17/2006/N�-CP ngày 27/01/2006 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� 

�i�u c�a các ngh� ��nh h��ng d�n thi hành Lu�t ��t �ai và Ngh� ��nh 

s� 187/2004/N�-CP v� vi�c chuy�n công ty nhà n��c thành công ty c� ph�n; Ngh� 

��nh s� 84/2007/N�-CP ngày 25/5/2007 c�a Chính ph� quy ��nh b� sung v� vi�c 

c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, thu h�i ��t, th�c hi�n quy�n s� d�ng ��t, 

trình t�, th� t�c b�i th��ng, h� tr�, tái ��nh c� khi Nhà n��c thu h�i ��t và gi�i 

quy�t khi�u n�i v� ��t �ai. 

3. Th�a ��t n�m trong khu v�c �ã có thông báo thu h�i ��t ho�c quy�t ��nh 

thu h�i ��t c�a c� quan nhà n��c có th�m quy�n. 

4. Th�a ��t �ang có khi�u n�i, tranh ch�p. 

5. Th�a ��t ho�c tài s�n g�n li�n v�i th�a ��t �ó �ang b� các c� quan có 

th�m quy�n th�c hi�n các bi�n pháp ng�n ch�n �� th�c hi�n quy�t ��nh c�a c� 

quan nhà n��c có th�m quy�n ho�c b�n án có hi�u l�c c�a Tòa án. 
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6. Tr��ng h�p nh�ng ng��i ���c nh�n chuy�n nh��ng, t�ng, cho, th�a k� 

quy�n s� d�ng cùng m�t th�a ��t � ho�c th�a ��t nông nghi�p trong khu dân c� 

hi�n h�u chia tách cho t�ng ng��i mà di�n tích ��t c�a t�ng ng��i ���c chia nh� 

h�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i �i�u 8, �i�u 9 Quy ��nh này thì không ���c 

chia tách th�a ��t mà th� hi�n ��ng ch� s� d�ng. 

 7. ��i v�i nh�ng di�n tích ��t n�m trong khuôn viên c�a d� án �ã ���c giao 

��t, cho thuê ��t nh�ng ph�n ��t này không ���c giao, cho thuê (do tr��c �ây 

thu�c ��t quy ho�ch ho�c thu�c ��t hành lang b�o v� an toàn công trình và nay �ã 

�i�u ch�nh quy ho�ch ho�c công trình �ã di chuy�n không còn hành lang b�o v�) 

mà có di�n tích b�ng ho�c l�n h�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i �i�u 10 Quy 

��nh này thì v�n ���c xác ��nh là th�a ��t nh� h�p không �� �i�u ki�n �� th�c 

hi�n vi�c tách th�a ��t. 

8. Th�a ��t không có l�i �i vào. 

9. Các tr��ng h�p khác không ���c tách th�a theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 6. �i�u ki�n th�c hi�n vi�c tách th�a, h�p th�a 

1. Vi�c tách th�a, h�p th�a ���c th�c hi�n khi �áp �ng �� các �i�u ki�n 

sau: 

a) Ng��i s� d�ng ��t có nhu c�u tách th�a �� th�c hi�n quy�n chuy�n 

nh��ng, t�ng cho quy�n s� d�ng ��t, chuy�n nh��ng tài s�n g�n li�n v�i ��t, tách 

th�a trong tr��ng h�p chia tách, sáp nh�p t� ch�c ph�i có Gi�y ch�ng nh�n quy�n 

s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t. 

b) Ng��i s� d�ng ��t có nhu c�u tách th�a ��t � �� th�c hi�n quy�n nh�n 

th�a k� quy�n s� d�ng ��t ph�i có Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� 

h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t ho�c �� �i�u ki�n �� c�p Gi�y ch�ng nh�n 

quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t. 

c) Di�n tích ���c phép tách th�a �� hình thành th�a ��t m�i và di�n tích còn 

l�i c�a th�a ��t sau khi tách th�a ph�i b�ng ho�c l�n h�n di�n tích t�i thi�u tách 

th�a c�a lo�i ��t �ó theo quy ��nh t�i �i�u 8, �i�u 9 và �i�u 10 Quy ��nh này. 

d) Các th�a ��t th�c hi�n vi�c h�p th�a ph�i là các th�a ��t không thu�c quy 

��nh t�i kho�n 2 �i�u 5 Quy ��nh này và ph�i li�n k� nhau, sau khi h�p l�i t�o thành 

m�t th�a ��t ��c l�p xác ��nh trên th�c ��a, ���c mô t� trên h� s�. 

�) Vi�c h�p th�a ��i v�i các th�a ��t có ngu�n g�c khác nhau, các th�a ��t 

v��n, ao ��c l�p h�p th�a v�i th�a ��t có ��t � thì khi c�p gi�y ch�ng nh�n quy�n s� 

d�ng ��t cho th�a ��t sau khi h�p th�a ph�i ghi rõ ngu�n g�c c�a t�ng ph�n di�n tích 

thành ph�n. Riêng tr��ng h�p th�a ��t nông nghi�p có ngu�n g�c ���c giao �n ��nh 

(giao, chia theo Ngh� ��nh s� 64-CP ngày 27/9/1993, Ngh� ��nh s� 85/1999/N�-CP 

ngày 28/8/1999 c�a Chính ph�, Quy�t ��nh s� 115/Q�-UB ngày 15/02/1992 c�a 
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UBND t�nh Hà Nam Ninh và Quy�t ��nh s� 990/Q�-UBND ngày 28/9/1995 c�a 

UBND t�nh Nam Hà) ch� ���c h�p th�a v�i các th�a ��t khác có cùng ngu�n g�c 

���c giao �n ��nh. 

e) ��t không có khi�u n�i, tranh ch�p. 

2. Tách th�a ��t �; tách th�a ��t có ��t � và ��t nông nghi�p, tách th�a ��t 

nông nghi�p trong khu dân c� hi�n h�u có di�n tích nh� h�n di�n tích t�i thi�u 

theo quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh này ph�i ��m b�o �i�u ki�n: 

a) Th�a ��t tách ra ph�i h�p v�i th�a ��t li�n k� �ang s� d�ng �ã ���c c�p 

Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n 

v�i ��t ho�c h�p v�i th�a ��t có di�n tích ��t nh� h�n di�n tích ��t � t�i thi�u theo 

quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh này �ã t�n t�i tr��c ngày 27/6/2013 (ngày Quy�t 

��nh s� 21/2013/Q�-UBND ngày 17/6/2013 c�a UBND t�nh có hi�u l�c thi 

hành); có �� �i�u ki�n �� c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u 

nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t. Vi�c tách th�a ��t và h�p th�a ��t trong 

tr��ng h�p này ph�i ���c th�c hi�n ��ng th�i. 

b) Tr��ng h�p th�a ��t tách ra g�m ��t � và ��t nông nghi�p có di�n tích 

l�n h�n ho�c b�ng 01 l�n nh�ng nh� h�n 02 l�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i 

�i�u 8 mà di�n tích ��t � nh� h�n di�n tích t�i thi�u c�a th�a ��t � ���c tách th�a 

theo quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh này thì ph�i chuy�n m�c �ích s� d�ng ��t c�a 

ph�n ��t nông nghi�p sang ��t � �� di�n tích ��t � sau khi tách th�a l�n h�n ho�c 

b�ng di�n tích t�i thi�u c�a th�a ��t � ���c tách th�a quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh 

này. 

c) Tr��ng h�p các th�a ��t li�n k� tách ra �� h�p thành m�t th�a ��t � m�i 

thì th�a ��t m�i và th�a ��t còn l�i sau khi tách, h�p th�a ph�i có di�n tích b�ng 

ho�c l�n h�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh này. Vi�c tách th�a ��t 

và h�p th�a ��t trong tr��ng h�p này ph�i ���c th�c hi�n ��ng th�i. 

3. Tách th�a ��i v�i ��t s�n xu�t, kinh doanh phi nông nghi�p �� th�c hi�n 

d� án ��u t� ph�i có v�n b�n ch�p thu�n ch� tr��ng ��u t� ��ng th�i ch�p thu�n 

nhà ��u t� c�a c� quan Nhà n��c có th�m quy�n theo quy ��nh. 

4. Các th�a ��t sau khi tách th�a ph�i có l�i �i vào sinh ho�t phù h�p v�i 

giao thông trong khu v�c ��i v�i ��t � và �� �i�u ki�n �� s�n xu�t, kinh doanh ��i 

v�i ��t s�n xu�t, kinh doanh. 

5. Ph�n di�n tích ��t �� tính di�n tích, kích th��c t�i thi�u c�a th�a ��t �, 

��t nông nghi�p �� chuy�n m�c �ích sang ��t � ���c tách th�a là ph�n di�n tích 

���c c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác 

g�n li�n v�i ��t. 
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Ch��ng II 

NH�NG QUY ��NH C� TH� 

�i�u 7. Phân ��nh khu v�c �� quy ��nh di�n tích t�i thi�u ���c phép 

tách th�a trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

1. Khu v�c I: Các v� trí ��t thu�c các ph��ng c�a thành ph� Nam ��nh, các 

th� tr�n hi�n h�u 

2. Khu v�c II:  

a) Các v� trí ��t thu�c khu dân c� n�m ven các ���ng Qu�c l�, t�nh l�, 

huy�n l�; các v� trí ��t thu�c khu dân c� n�m ven các ���ng tr�c xã; 

b) Các v� trí ��t thu�c khu dân c� t�i các khu v�c ��c thù, bao g�m: 

- Thành ph� Nam ��nh: v� trí ��t thu�c các xã c�a thành ph� Nam ��nh. 

- Huy�n Tr�c Ninh: v� trí ��t thu�c các thôn C� Tr�, Nh� N��ng, Phú Ninh, 

C� Ch�t - xã Ph��ng ��nh, các thôn An Lãng, D�ch Di�p - xã Tr�c Chính và thôn 

Trung Lao - xã Trung �ông. 

- Huy�n M� L�c: các v� trí ��t thu�c �o�n ���ng t� C�u Kim ��n UBND 

xã c�, �o�n t� ���ng 63B vào giáp ���ng tr�c xóm 8, xóm 9, �o�n t� UBND xã 

c� ��n Phú M�, �o�n t� C�u Tây ��n C�u N�i, khu v�c 1 (làng S�c) - xã M� 

Th�ng. 

- Huy�n Ý Yên: các v� trí ��t thu�c xã Yên Ninh, thôn Cát ��ng - xã Yên 

Ti�n, thôn V�nh Tr� - xã Yên Tr�, thôn Ti�n Th�ng (làng N�p), thôn Khang Giang, 

thôn Nam ��ng - xã Yên ��ng; Th� t� Tân Th�nh – xã Yên Th�ng. 

- Huy�n Xuân Tr��ng: các v� trí ��t thu�c xã Xuân Trung, xã Xuân Ti�n, xã 

Xuân B�c, làng Hành Thi�n - xã Xuân H�ng, khu v�c các xóm: 9, 10A, 10B, 12A, 

12B, 13, 14 - xã Xuân Kiên, khu v�c xóm B�c - xã Xuân Ph��ng, làng Xuân D�c - 

xã Xuân Ninh. 

- Huy�n Giao Th�y: các v� trí ��t thu�c xã Giao Ti�n, xã Giao Y�n, th� T� - 

xã Giao Xuân, xóm Thanh Tân, xóm Thanh Nhân - xã Giao Thanh, xóm M� Bình, 

xóm Thành Th�ng, xóm L�c Thu�n - xã Giao Châu. 

- Huy�n H�i H�u: Các v� trí ��t m�t ���ng tr�c xã H�i Minh thu�c các �o�n 

t� ngã t� tr��ng ti�u h�c ��n nhà th� Nam Hoa xóm 31, �o�n t� c�u ông Kha xóm 

10 Tân Ti�n ��n c�u ông Châu xóm 30, t� c�u �á UBND xã ��n nhà ông Mi�n 

xóm 33. 

3. Khu v�c III: Các v� trí ��t thu�c các khu v�c khác còn l�i. 
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�i�u 8. Di�n tích, kích th��c chi�u r�ng, chi�u sâu t�i thi�u c�a th�a ��t 

� sau khi tách th�a 

STT Khu v�c 

Di�n tích 

t�i thi�u 

(m2) 
 

Chi�u 

r�ng 

m�t ti�n 

t�i thi�u 

(m) 

Chi�u sâu 

t�i thi�u 

so v�i ch� 

gi�i xây 

d�ng (m) 

I Khu v�c I       

1 

Th�a ��t là b� ph�n c�u thành dãy ph�, ngõ 

ph� có chi�u r�ng m�t ���ng > 2,5 m (v� trí 

tính chi�u r�ng là v� trí h�p nh�t t� ���ng 

chính ��n th�a ��t). 

30 4,0 5,0 

2 
Th�a ��t là b� ph�n c�u thành dãy ph�, ngõ 

ph� có chi�u r�ng m�t ���ng ≤ 2,5 m. 
45 4,0 7,0 

II Khu v�c II 50 4,0 7,0 

III Khu v�c III 80 4,0 7,0 

 

�i�u 9. Tách th�a ��i v�i ��t nông nghi�p 

1. Tách th�a ��i v�i ��t nông nghi�p trong khu dân c� hi�n h�u: 

a) Vi�c tách th�a ��t nông nghi�p trong khu dân c� hi�n h�u cùng v�i 

chuy�n m�c �ích sang ��t � thì di�n tích th�a ��t m�i sau khi tách th�a và th�a ��t 

còn l�i ph�i b�ng ho�c l�n h�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh 

này. 

b) Tách th�a ��i v�i th�a ��t có v��n, ao g�n li�n v�i ��t � và ��i v�i th�a 

��t nông nghi�p (v��n, ao) ��c l�p trong khu dân c� hi�n h�u hình thành m�t hay 

nhi�u th�a ��t nông nghi�p (v��n, ao) m�i thì di�n tích m�i th�a ��t nông nghi�p 

sau tách th�a ph�i b�ng ho�c l�n h�n hai l�n di�n tích t�i thi�u quy ��nh t�i �i�u 8 

Quy ��nh này. 

2. Tách th�a ��i v�i ��t nông nghi�p ngoài khu dân c� (��t nông nghi�p 

ngoài ��ng) 

a) Tr��ng h�p th�a ��t thu�c khu v�c quy ho�ch �� s�n xu�t nông nghi�p 

thì sau khi tách th�a, th�a ��t m�i hình thành và th�a ��t còn l�i ph�i ��m b�o di�n 

tích t�i thi�u là 500 m2. 
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b) Tr��ng h�p th�a ��t thu�c khu v�c không phù h�p quy ho�ch �� s�n xu�t 

nông nghi�p và thu�c khu v�c ph�i thu h�i theo quy ho�ch, k� ho�ch s� d�ng ��t 

�ã ���c phê duy�t và công b� thì không ���c tách th�a. 

�i�u 10. Di�n tích, kích th��c chi�u r�ng, chi�u sâu t�i thi�u c�a th�a 

��t th��ng m�i, d�ch v�; ��t c� s� s�n xu�t phi nông nghi�p sau khi tách th�a  
 

STT Lo�i ��t 

Di�n 

tích t�i 

thi�u 

(m2) 

 

Chi�u 

r�ng m�t 

ti�n t�i 

thi�u (m) 

Chi�u 

sâu t�i 

thi�u so 

v�i ch� 

gi�i xây 

d�ng (m) 

I  ��t th��ng m�i, d�ch v�    

1 ��i v�i h� gia �ình, cá nhân 400 7 10 

2  ��i v�i t� ch�c 1000 15 20 

II 
��t c� s� s�n xu�t phi nông 

nghi�p 

   

1  ��i v�i h� gia �ình, cá nhân 1500 15 20 

2  ��i v�i t� ch�c 3000 20 25 

 

Ch��ng III 

T� CH�C TH�C HI�N 

�i�u 11. Quy ��nh chuy�n ti�p 

��i v�i th�a ��t �ang s� d�ng ho�c th�a ��t �ã chia tách có di�n tích ��t � 

nh� h�n di�n tích ��t � t�i thi�u theo quy ��nh t�i �i�u 8 Quy ��nh này �ã t�n t�i 

tr��c ngày 17/6/2013 (ngày Quy�t ��nh s� 21/2013/Q�-UBND ngày 17/6/2013 

c�a UBND t�nh có hi�u l�c thi hành); nh�ng có �� �i�u ki�n �� c�p Gi�y ch�ng 

nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t thì 

ng��i �ang s� d�ng ��t ���c c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� 

h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t. 
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�i�u 12. T� ch�c th�c hi�n 

1. S� Tài nguyên và Môi tr��ng, U� ban nhân dân các huy�n, thành ph� có 

trách nhi�m h��ng d�n, tuyên truy�n, ph� bi�n v� Quy ��nh này; ki�m tra, giám sát 

th�c hi�n; không c�p Gi�y ch�ng nh�n ��i v�i nh�ng tr��ng h�p t� tách th�a ��t 

thành 02 ho�c nhi�u th�a ��t trong �ó có m�t ho�c nhi�u th�a ��t có di�n tích nh� 

h�n di�n tích ��t t�i thi�u theo Quy ��nh này. 

2. T� ch�c hành ngh� công ch�ng, U� ban nhân dân các xã, ph��ng, th� tr�n 

không ���c làm th� t�c công ch�ng, ch�ng th�c H�p ��ng chuy�n nh��ng, th�a 

k�, t�ng cho quy�n s� d�ng ��t ��i v�i tr��ng h�p th�a ��t tách ra ho�c th�a ��t 

còn l�i có di�n tích nh� h�n di�n tích ��t t�i thi�u theo Quy ��nh này./. 


