
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
TIINH TIEN GIANG Doe Ip - Tir do - H.nh phñc 

S& 08 /2020/QD-UBND Tin Giang, ngày 04 tháng s,  nám 2020 

QUYET D!NH 
Quy dnh din tIch ti thiu thrçrc phép tách thfra dôi v&i ttrng Ioi daft 

trên dja bàn tinh Tin Giang 

UY BAN NH AN DAN T!NH TIEN GIANG 

Can cii' Ludt Td chz'c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can c& Ludt Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22 thOng 6 nOm 2015; 

Can cz' Ludt Da't dai ngày 29 tháng 11 nOm 2013, 

Can thNghj djnh sO'43/2014/ND-C'Pngày 15 thOng 5 nám 2014 cta 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cza Ludt Dat dai; 

Can ct'Nghj d,inh sO' 01/2017/ND-CPng6y 06 thOng 01 nOm 2017 cza ChInh 
phi tha dOi, bO sung m6t so nghj djnh quy dinh chi tiêt thi hành Ludt Dat dcii,' 

Theo d nghj cia GiOm dô'c So' Tài nguyen và MOi tru'O'ng. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Pham vi diêu cMnh 

1. Quyêt djnh nay quy djnh din tich ti thiu dugc phép tách thra dôi vii 
tmg loai dat trên da bàn tinh Tiên Giang. 

2. Quy& djnh nay không áp diing trong các trueing hop sau: 

a) Thrc hin kt qua boa giài thành hoc quyt djnh hành chInh v6 giài 
quyêt tranh chap quyên sr dung dat cüa co quan có thâm quyên; tách thra dê 
thirc hin quyêt djnh hoc bàn an dà có hiu lxc pháp lut cüa Tea an; quyêt djnh 
thi hành an cüa ca quan thi hành an; van bàn cong nhn kêt qua dâu giá quyên sir 
dung dat phü hop vi pháp lut; 

b)Thiia ke^ quyn sir dung dt hoc thixa U v6 tài san gn lin vôi quyn sir 
ding dat theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) My dirng cong trInh thuc các di,r an dâ duçc co' quan có thâm quyên 
phê duyt theo quy djnh pháp 1ut; 

d) Các triing ho  p do nhà nuâc thu hi rnt phn thira dt hoc giâm din 
tIch thira dat do sat 16 tu nhiên; 

d) Các trithng hp hi n, tang quyn s1r dung dtt cho nhà nuôc d8 thirc 
hin các dir an, cong trInh phiic vu phát triên kinh tê xã hi cüa dja phuang; 
tang cho, chuyên nhugng quyên s1r dung dat cho h6 gia dInh, cá nhân dê xay 
nhà tInh nghia, nhà tInh thuang, nhà dai doàn kêt (trung hçip là dat nông 
nghip, dat phi nông nghip không phâi là dat & thI phài thirc hin chuyên 
mic dIch sü dung sang dat & theo quy djnh pháp lut). 
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.A . 

Dieu  2. Dot tirçrng ap ding 

1. T6 chüc, h6 gia dInh, Ca nhân sr dung d.t (gçi tt là ngi.thi sir dung dt). 

2. Ca quan nhà nithc có thm quyn; các t6 chüc, cá nhân có lien quan dn 
tách thi'ra dat trên dja bàn tinh Tiên Giang. 

A A 1(• F Dieu 3. Dien tich tot thieu thrçrc phep tach thira 

Din tich ti thiu sau khi trü hành lang an toàn bâo ve^ cong trInh cong 
cong (gOm các cong trInh theo quy djnh tai  khoàn 1 Diêu 157 Ludt Dat dai) thI 
thira dat mi duçic hInh thành và thi:ra dat con iti phài dam bào nhu sau: 

1.Dti 

TUy theo vi trI cüa thüa dt, vic tách thira dt a phài dam bào din tich ti 
thiêu và kIch thuac nhu sau: 

STT Vi tn thñ'a daft 
tich 

tôi thiêu (m) 

1
Vi trI 1: Tai các phuang thuc các thj xã và thành ph6

40 
W Tho 

Vi trI 2: Tti mt tin duông quc l, tinh l, huyn l 

2
thuc dja bàn các huyn, thành, thj; các thj trân thuc

50 
huyn; các xã thuc các thj xä và thành phô My Tho 

(trfx các thira dat tai vi trI 1) 

3 Vi trI 3: Ti các vi trI con laj cüa các xã thuc huyn 100 

Riêng di vai thira d.t giáp duang giao thông (duang be), k câ thi:ra dt 
mat tiên du?mg có kenh cong cong  phIa trixóc song song vai duang thI ngoài 
din tich dat tôi thiêu theo quy djnh tai 03 (ba) vi trI nêu trên, thira dat a mâi 
duçc hInh thành và thüa dat a cOn li phài có chiêu ngang mt tiên tr 04 m (bôn 
met) tr& len. 

2. DL nông nghip 

Thy theo vi trI cüa thüa dAt, vic tách thüa dAt nông nghip phài dam báo 
diên tich tôi thiêu và kIch thuâc nhu sau: 

Din tich ti thiu (m2) 

Thira dAt thuc Thira dat thuc 
STT Vi trI thfra dat khu virc quy khu vrc chi quy 

hoich có daft phi hoich dat nông 

nông nghip nghip 

1 
Vi trI 1: Tai cac phu&ng thuc các thj

100 300 
xã và thành phô M5 Tho 

Vi trI 2: Tai mt tin duang quc 1, 

2 tinh l, huyn 16 thuc da bàn các 150 400 

huyn, thành, thj; các thj trân thuc 
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huyn; các xä thuc các thj xä Va 

thành phô M5 Tho (trtr các thira dat 

tai vitrI 1) 

Vi trI 3: Tai các vi trI con lai cüa các
300 500 

xa thu9c huyen 

Vic xác djnh thira dt thuc khu virc quy hoach có dt phi nông nghip, thüa 
dat thuc khu vrc chi quy hoach dat nông nghip d?a  trên ca s& quy hoach  sü dung 
dat và quy hoach xây drng (neu co) dugc ccr quan có thâm quyên phê duyt. 

Riêng di vi thira dt giáp dRng giao thông (dtthng be),  ke^ cà thra dt 
mitt tiên diRng Co kenh cong cong phIa truâc song song v&i dung thI ngoài 
din tIch dat tôi thiêu theo quy djnh ti 03 (ba) vi trI nêu trên, thra dat nông 
nghip m9i ducic hInh thành và thira dat nông nghip cOn 1i phâi có chiêu 
ngang mt tiên tr 04 m (bôn met) tth len. 

3. Dt phi nông nghip không phài la' dt & 

a) Di v(Y'i toA  chüc: Vic tách thira daft dugc can cü c11 theA vào du an, 
phrnng an dâu tu dä dugc CG quan nhà nuâc có thâm quyên phé duyt hoc 
chap thun nhiing phâi dam bão phü hçip v&i quy hoich, kê hoach sir dung dat 
ho.c quy hoach xây dung dã duçic Ca quan có thâm quyên phê duyt. Tru&ng 
hgp khác lien quan den tách thira dat phi nOng nghip không phâi là dat & dôi 
vOi to chirc thI phài có van bàn chap thun cüa Uy ban nhân dan tinh; 

b) Di vâi h6 gia dInh, cá nhân: Thrc hin theo quy dnh tai khoân 1 Diu nay. 

Diu 4. Mt so quy ctlnh ciii thê  vê  tách thfra 

1. Các tru&ng ho  p thüa dt tách ra de ho çip v&i thira dt lin k: 

a) Thi~a dt a tách ra d hçip v&i thira dt 1in k (co cüng mvc  dIch sü dung 
dat) thI thi'ra dat tách ra do duçc phép có din tIch, kIch thuOc nhO han theo quy 
dnh ti khoãn 1 Diéu 3 Quyet djnh nay, nhimg thfra dat & cOn lai  phâi darn báo 
theo quy djnh tai khoân 1 Diêu 3 Quyêt djnh nay (trr tru&ng hop thtra dat cOn 
lai cüng duçic ho  p v&i mt thica dat khác có cüng m1ic dIch st'r dçing); 

b) Thiira d.t nOng nghip tách ra de^ hçip v&i thira dt 1in k8'  (co cüng mvc 
dIch sir diing dat) thI thiira dat tách ra do duc phép có din tIch, kIch thu&c nhO 
han theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 3 Quyêt djnh nay, nhung thira dat nông 
nghiêp cOn lai  phài dam bào theo quy djnh ti khoân 2 Diêu 3 Quyêt djnh nay 
(trr trii&ng hop thira dat cOn lai cling duçic ho  v&i mt thira daft khác có cling 
mic dIch sli diing); 

c) Thlia dt phi nOng nghip không phâi là dt & tách ra d8 ho p v&i thàa dt 
lien ké (co cling mitc dIch sIr diing dat) dôi v&i h6 gia dInh, cá nhan thI thlra dat 
tách ra dO duc phép cO din tIch, kIch thu&c nhO han theo quy djnh tai  diem b 
khoàn 3 Diu 3 Quyêt djnh nay, nhung thlra dat phi nông nghip không phâi là 
dat a cOn lai phãi dam bào theo quy djnh ti diem b khoân 3 Diêu 3 Quyêt djnh 
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nay (tth tnthng hop thira dt con lai cling du(c hçip vi rnt thira dt khác có 
cüng miic dIch sà dung). 

2. Truiing ho  p tách thira dt nông nghip, d.t phi,nông nghip không phâi 
là dat ô dê chuyên m1ic dIch sang dat (dôi vâi thüa dat phü ho quy hoch, kê 
hoach sü dung dat hoc quy hoach xay dçrng CO miic dIch dat a) thI din tIch, 
kIch thuâc duçc phép tách thira ap ding theo quy djnh ye dat ó tai khoân 1 Dieu 
3 Quyêt djnh nay và th%rc hin thu tçic tách thira dông thai vâi thu t'ic chuyên 
mic dIch sü diing dat; dông thai, thira dat cOn 1ti dugc thirc hin theo diem b 
khoân 1 Diêu 4 Quyêt djnh nay (truang hop thüa dat cOn lai  là dat nông nghip) 
và thirc hin theo diem c khoãn 1 Diêu 4 Quyêt djnh nay (tri.thng hop thàa dat 
cOn lai  là dat phi nông nghip không phãi là dat a dôi vai h6 gia dInh, cá nhân). 

3. Trumg hop nguai si'r dung dt có nhu cu nhn chuyn nhuçing nhiu 
thua dat tách ra có cüng miic dIch si:r dung dat có din tIch, kIch thrnrc nhO hcn 
quy djnh de ho thành thira dat cO din tIch, kIch thrnc dam bào theo quy dnh 
tai Diêu 3 Quyêt djnh nay (thica dat con lai  phài dam bào theo quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu 4 Quyêt djnh nay) thI thçrc hin cüng hic thu tiic nhn chuyên 
nhuqng quyén st'r dung dat và thu tçtc hop thi:ra dat. 

Riéng truang ho-p dat phi nông nghip không phài là dt & di vói tô  chirc 
phài cO van bàn chap thun cüa Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh tai  diem a 
khoãn 3 Diêu 3 Quyet djnh nay. 

4. Vic tách thua d.t co tInh cht phân lô, ban nn (co hInh thành duang 
giao thông và các cong trInh hi tang k thut khac), giao Uy ban nhân dan cap 
huyn rd soát các diêu kin ye din tIch dat, ca so ha tang ky thut, ha tang xä 
hi; can cü quy djnh pháp 1ut ye quy hoach,  xây dirng và các quy djnh pháp 
lut có lien quan de huOng dan nguOi sr ding dat thirc hin dâu tu xây dixng các 
cong trInh ha tang k5' thut dam bão quy chuân, tiêu chuân; dam báo phü hcp 
theo quy hoach (quy hoach - kê hoach  sü diing dat, quy hoach  xây d%mg, quy 
hoach do thj, quy hoach  diem dan cu nông thôn, quy hoach  xây dirng xà nông 
thôn mOi) duc duyt và dam bào ket nOi ha tang ky thut chung hin hli'u cüa 
khu vrc. 

5. Tách thua dt có miic dIch sir diing là dt a kt hqp vai miic dIch sir 
dung khác thI sau khi trlr hành lang an toàn bâo ve^ cong trInh cOng cong, thua 
dat m(yi dirge hInh thành và thua dat cOn lai  phái dam bão: 

a) Tru&ng ho thua daft mOi ducic hInh thành và thua dt cOn 'ai cng cOn 
mvc dIch sü diing dat a thI chi ap dung phan din tIch dat a trong thüa dat 
mai dugc hInh thành và thua dat cOn lai  theo quy dnh tai  khoãn 1 Dieu 3 
Quyêt djnh nay; 

b) Tnrng ho,  p tách thua ma có thua Mt (thOa Mt mOi dugc hInh thành hoc 
thua dat cOn lai)  không cOn miic dIch su dung dat a thI thüa dat do thirc hintheo 
quy djnh tai  khoàn 2 Dieu 3 Quyêt djnh nay (nêu la' dat nông nghip) và diem b 
khoàn 3 3 Quyet djh nay (nêu là dat phi nOng nghip không phâi là dat a 
dôi vOi h8 gia dInh, Ca nhan); thua dat cOn lai  có miic dIch si.r diing dat a phãi dam 
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bào din tIch dt a theo quy djnh tai  khoân 1 Diu 3 Quyt djnh nay hoc thira dt 
con 1i có m1ic dIch sir dung dat & vai toàn bO din tIch dat a trong thira dat tru'óc 
khi tách thra (nhixng toàn b8 din tIch thcra dat cOn 1i nay sau khi tth hành lang 
an toàn bâo v8 cong trInh cong cong thI không dugc nhO hn din tIch tôi thiêu 
tách thira theo quy djnh ti khoân 1 Diêu 3 Quyêt djnh nay). 

6. Thira dt dã dugc caA p giy chirng nhn quyn sr dung dt &, có mt 
phan din tIch dat thuc hành lang an toàn bào v8 cOng trInh cong cong và dixçc 
cap giây chüng nhn quyên sir diing dat nông nghip, nba nuac chua thu hôi dat 
dé thrc hin quy hoch thI phân din tIch dat nông nghip nay dugc tách cüng 
vai dat a và không bj diêu chinh ye Mn tIch tôi thiêu tách thira dat nông nghip 
quy djnh ti khoãn 2 Dieu 3 Quyêt dnh nay, vic tách thira dat a phãi dam bâo 
quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 3 Quyêt djnh nay. 

7. Dt a thuc các dir an dã diiçic nhà nuac giao dt, phân 10 theo ,quy 
hoch duqc duyt thI thi:ra dat duçic xác djnh theo du an và quy hoach chi tiêt dä 
ducic phê duyt. 

8. Di vai các dir an du tu xây dirng, kinh doanh chci theo hInh thirc xã hi 
hóa thI vic tách thi:ra, phân lô ban nên dat a xung quanh khu virc chcr thuôc 
cüng mt dir an dâu tu Cho phép din tIch tôi thiêu tách thira nhu sau: 

a) Di vâi thira dt chi tip giáp vói duang ni b6 trong khu virc chci  thI 
diên tIch tôi thiêu dirge phép tách thi:ra là 36 (ba mucii sau) m2  và phâi thOa man 
chieu ngang mit tiên thira dat tôi thiêu là 04 rn (bon met) và chiêu sâu thi:ra dat 
tOi thiêu là 04 m (bôn met); 

b) DM vói thi'ra dt vi'ra tip giáp vai duOng ni bo^ trong khu virc chg vra 
tiêp giáp dung hin hüu khác, thI vic chia tách thi:ra thirc hin theo khoàn 1 
Diêu 3 Quyêt djnh nay. 

9. Trung hçip nguai sü ding dt nhn chuyn nhuçing hoc nhn tang Cho 
quyên sir dung dat nhO hn din tIch tOi thiêu dirge phép tách thra dê lam dung 
di, dirang dn nuóc, thoát nuâc (do thüa dat cüa nguai th.n chuyênnhugng 
hoc nhn t.ng Cho näm phIa trong hin không có du&ng di, duang dan nuôc, 
thoát nuâc) thI co,  quan có tham quyên xem xét, giài quyêt tüng truang hop cu 
the khi có van bàn xác nhn cüa Uy ban nhân dan cap xã nai có dat, nhung chi 
xem xét giãi quyêt mt lan Cho thira dt nàm phIa trong nay. 

Diu 5. Nhü'ng trtrô'ng hqp không duçrc tách thü'a 

1. Không dam báo các quy djnh ti Diu 3, Diu 4 Quyt djnh nay. 

2. Thira dt da có quy& djnh thu hi dt, thông báo thu hi dt the hin 
bang yän bàn cüa cap có tham quyên. 

3. Thüa dt dang CO tranh chp, khiu nai, t cáo v d.t dai và dang duqc 
ca quan có tham quyên thu l giai quyêt; thüa dat có tài san gän lien vai dat 
dang bj các co quan cO thâm quyên kê biên dé thirc hin quyêt djnh, bàn an có 
hiu hrc cüa TOa an. 
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4. Khu v1rc bào tn dã dugc co quan nhà nuóc có thm quyn phé duyt 
danh miic phài bào ton theo quy djnh pháp 1ut. 

5. Thira dt thuc du an nhà a, khu dan cu, tái djnh cu và khu do thj mói 
thirc hin theo quy hotch do ca quan có thâm quyên phê duyt. Truang hop quy 
hoach nay duqc co quan nhà nuâc có thâm quyên diêu chinh thI vic tách thira 
phãi dam bâo dung theo quy hoch dã diêu chinh do. 

6. Tách thüa có tinh chit phân lô, ban nn (co hInh thành duO'ng giao thông 
và các cong trInh ha tang k thut khác) không dung quy djnh pháp 1ut. 

Diu 6. Trách nhim cüa các S&, ngành và don vi có lien quan 

1. Sâ Tài nguyen và Môi trung t6 chirc trin khai Quy& djnh nay; chi dio, 
hithng dan thirc hin trong cong tác lien quan den din tIch tOi thiêu di.rçyc phép 
tách thi:ra dat theo quy djnh. Trong qua trInh thrc hin có phát sinh các trtrông 
ho  p dc bit chua duçic neu trong Quyêt djnh nay thI S& Tài nguyen và Môi 
truang tong ho va trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét có hithng dan, giài quyêt 
hoc tham muu Uy ban nhân dan tinh xem xét giâi quyêt tü'ng tnxng ho  p cu the 
theo thâm quyên. 

2. Sâ My dung huóng dn b&ng van bàn ve^ các quy chun, tiêu chuân xây 
dirng, vic xin phép xây drng các cong trInh ha tang k5 thut (duing giao thông 
và các cOng trInh ha tang k thut khac) theo quy djnh cüa pháp lut nhàm dam 
bão thirc hin khoân 4 Diêu 4 Quyet djnh nay. 

3. Sâ Tu pháp chi dto to^ chirc hành nghe^ cong chimg không duçic cOng 
chirng hop dông, giao djch dôi vOi các truang hçip tách thira dat không dam bão 
theo quy djnh ti Quyêt djnh nay. 

4. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phé M5 Tho chi dao  các ca 
quan, dan vi có lien quan thc hin nghiêm các quy djnh ye din tIch tôi thiêu 
tách thira, dc bit la' vic tách thaa dat có tinh chat phân 10, ban nên (co hInh 
thành dis?ing giao thông và các cOng trInh ha tang k thut khác) duçic quy djnh 
ti khoân 4 Diêu 4 Quyêt djnh nay. 

5. Uy ban nhân dan các xã, phu?mg, thj trn có trach nhim quàn l hin 
trng sir dung dat; không thc hin chirng thirc hop dông, giao djch dôi vOi cac 
truang hop tach thra dat không dam bão theo quy dnh tai  Quyêt djnh nay; kip 
thai xü 1 hoc dê nghj ca quail, nguai có thâm quyên xir l cáctruông hop vi 
phm pháp lust  ye tách thcra, dc bit là tách thua dat có tinh chat phân lô, ban 
nén (co hInh thành duông giao thông và các cOng trInh ha tang k5 thut khác) 
không dung quy djnh pháp 1u.t. 

Dieu 7. Hiu Iiyc thi hành và diu khoãn chuyên tip 

1. Quy& djnh nay có hiu 1'çrc tir ngày 15 tháng 5 näm 2020. 

2. Bäi bO Quyt djnh s 20/2015/QD-UBND ngày 03/6/2015 cüa Uy ban 
nhan dan tinh Tiên Giang Quy djnh ye din tIch tôi thiêu duc phép tách thua 
di vâi dt & trên dja bàn tinh Tiên Giang và Quyet djnh sO 22/201 8/QD-LJBND 
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ngày 20/11/2018 cüa Uy ban nhân ,dân tinh Tin Giang Quy djnh din tIch ti 
thiêu duçc phép tách thüa dôi vth dat nông nghip và dat phi nông nghip không 
phài la' dat a trên dja bàn tinh Tiên Giang. 

3. Các giao djch v8 quyn sir dung dt có tách thira dã duçc cong chrng, 
chüng thirc trrn9c ngày Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành thI ca quan có thm 
quyên có trách nhim tiêp t%ic giài quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 8. To chtrc thtrc hiên 

Chánh Van phông Doàn Dii biu Quc hi, Hi dng nhân dan và Uy ban 
nhân dan tinh; Thu tru&ng các sâ, ngành tinh; Chu tch Uy ban nhân dan các 
huyn, thi xã Go Công, thi xã Cai Lay, thành phô M Tho; Chu tjch Uy ban 
nhân dan các xã, phu&ng, thi trân; các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt dnh nay./I2 

No?i n/un: 
- Nhi.r Diêu 8; 
- Van phOng ChInh phU; 
- B6 Tài nguyen và Môi tru'Ong; 
- B6 T.r pháp (Cic kiêrn tra VBQPPL); 
- TT. Tinh ñy, TT. HDND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Chü tjch và các Phó Chü tjch; 
-VP: CVP,cácPCPV; 
- Cng TT Din tr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Lu'u: VT, KTTC (Lirc, Lam). 
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