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Sổ: 125/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 202}

THÔNG T ư
Sửa đổi, bồ sung m ột số Điều cùa T h ôn g tư số 3 7 /2 0 1 8/T T -B T C ngày 16 tháng
4 năm 2018 cùa Bộ Tài chính h ư ở n g dẫn m ột số nội đung về sắp xếp lại, x ử lý
nh à, đẩt theo q u y định tại N ghị định số 16 7/2 01 7 /N Đ -C P ngày 31 tháng 12
năm 2017 của C hính phủ quy định việc sắp xếp lại, xủ ]ý tài sản công

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản cóng ngàv 21 thảng 6 năm 2017;
Căn cứ N ghị định sổ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng }2 năm 2017 của
Chính phủ quv định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Căn cứ N ghị định só 67/202ÌÍNĐ-CP ngày ỉ 5 tháng 7 năm 202i của Chinh
p h ủ về việc sửa đối, bo sung một so điểu của Nghị định so 167/2017/NĐ-CP;
Cãn cứ N ghị định số 87/20] 7/NĐ-CP ngàv 26 tháng 7 năm 20} 7 của Chính
p h ù quy định chức năng, nhiệm vụ, auyền hạn và cơ cẩu ĩổ chức của Bộ Tài chỉnh;
Theo để nghị của Cục trưởng Cục Quản ỉý công sàn,
Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông tư sửa đoi, bổ sung một số Điều
cùa Thông tư s ẻ 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 hướng dẫn một số
nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đãí theo quy định tại Nghị định số
]67/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 20] 7 cùa Chinh phù qiĩ\' định việc sắp
xếp lại, xử lý tài sản công.

Đ iều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của T h ô n g tư số 3 7 /20 18 /T T -B T C
ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hucm g dẫn m ột số nội dung về
sắp xếp lại, x ử lý nhà, đất theo quy định tại N ghị định số 167/2017/N Đ -C P
ngày 31 tháng 12 nãm 2017 của Chính phủ quy định v iệc sắp xếp lại, x ử lý tài
sản công

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:
“Điều 2. Đối tu ợ n g áp dụng

2. Doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp
xếp lại, xủ ]ý tài sản công (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số
67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 nãm 2021 của Chính phù).”
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2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Đ iều 3. L ậ p báo cáo kê khai, tổn g h ọ p và lập p h ư ơ n g án sắp xếp lại, x ử
lý nh à, đất

1. Việc lập bảo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ (được sửa đôi, bổ sung tại khoản 5 Điêu 1 Nghị
định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ).
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đẩt
lập báo cáo kê khai (bao gồm các thông tin diện tích, hồ sơ pháp lý, mục đích sử
dụng, hiện trạng sừ dụng và phương án đề xuất) theo đúng Mầu số 01 quy định tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nàm
2017 của Chỉnh phủ.
Trường hợp đề xuất phuơng án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý
gửi kèm tài liệu xác định nguyên giá tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất theo
quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định sổ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số
67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ).
3. Việc lập Mẩu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định sổ
167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ thực hiện theo quy
định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc lập M ầu sổ 02 quy
định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Mau số 02 Phụ lục kèm theo Nghị
định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chỉnh phủ) thực hiện theo
quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử đụng nhà,
đất; cơ quan, doanh nghiệp có nhiệm vụ tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý; cơ
quan có thâm quyên lập phương án sãp xêp lại, xù lý nhà, đât chịu trách nhiệm vê
tính đầy đủ, chính xác của các thông tin báo cáo.”
3. Sửa đổi Điều 10 như sau:
“Đ iều 10. X ử lý ch u yển tiếp

Việc xừ lý chuyển tiếp đổi với nhà, đẩt đã được cơ quan, người có thẩm
quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước ngày 01 tháng 01 năm
2018 thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định sổ 167/2017/NĐ-CP ngàỵ 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 thảng 7 năm 2021 của Chính phủ).”
4. Sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau:
“6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
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a) Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ờ
trung ương tổ chức, chi đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi
quàn lý thực hiện sắp xép lại, xừ lý nhà, đất theo quy định và tổ chức theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được
cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đổi với nhà, đẩt của cơ quan, tổ chức, đơn
vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện đúng quy định của
pháp luật, ưánh thất thoát tài sàn công.
b) ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương tồ chức, chi
đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản ]ý thực hiện sắp
xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát
việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đẩt đã được cơ quan, người có
thẩm quyền phê duyệt đổi với nhà, đất thuộc địa phương quản lý và nhà, đất thuộc
trung ương, địa phương khác quản lý trên địa bàn địa phương mình đối với nội
dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của địa phương đảm bảo đúng quy
định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản công.
c) Việc tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương
án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này bao gồm cả nhà, đẩt đã hoàn thành
việc thục hiện phương án và nhà, đất chưa hoàn thành việc thực hiện phương án
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.
d) Trên cơ sở việc kiểm tra, rà soát theo quy định tại điểm a và điểm b
khoản này, Bộ, cơ quan trung ương, ủ y ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ
chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xử lý chuyển tiếp theo quy định.
Trường hợp qua kiểm tra, rà soát phát hiện việc thực hiện phương ản sẳp
xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt chưa đúng
quy định thì kịp thòi xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy
định cùa pháp luật, tránh thất thoát tiên, tài sản của Nhà nước.”
Đ iều 2. T hay thế, bãi bỏ m ột số nội du ng quy định tại Thông tư số
3 7 /2 0 18/T T -B T C ngày 16 tháng 4 năm 2018 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn m ột
số nội du ng về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số
167/2017 /N Đ -C P ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp
xếp lại, x ử lý tài sản công
1. Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 3 7 /2 0 1 8/TT-BTC ngày 16 tháng 4

năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xù lý nhà,
đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
2. Ban hành Phụ lục 01, Phụ lục 02 thay thế Phụ lục kèm theo Thông tư sổ
37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ
nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số
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167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cùa Chính phủ quy định việc sắp
xếp lại, xử lý tài sản công.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này cỏ hiệu lục thi hành từ ngày'!5”tháng 01 năm 2022.
2. Việc xử lý chuyển tiếp đổi với các trường hợp phát sinh từ ngày 01 tháng
01 năm 2018 đển trước ngày 01 thảng 09 năm 2021 theo quy định tại khoản 2
Điều 2 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
được thực hiện như sau:
a) Nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án bán
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại
điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định sổ 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021
của Chính phù;
b) Nhà, đất đã được cơ quan, người cỏ thẩm quyền phê duyệt phương án
chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chinh phủ;
c) Nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp
xếp lại, xử lý nhà, đất theo các phương án khác (không phải là phương án quy định
tại điểm a và điểm b khoản này) thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.
3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ,
ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về
Bộ Tải chính để phối hợp, giải quyết./.^ỵ
Nơi nhận:
- Ban B i th ư T rung uơ n g Đ ảng;

- T hủ tư ớng và các P hó T hù tướng C hính phủ;
- V P T rung ươ ng và các B an của Đ ảng;
- V ăn phòng C hính phủ; V ăn phòng Q u ác hội;
- V ẫn phòng C hủ tịch N ư ớc; V ăn phòng T ổng B í thư/|
- C ác Bộ, cơ quan ngang B ộ; C ơ quan thuộc C hính phủ,
- Ưy ban Q uản lý vôn N hà nirớc tại doanh nghiệp;
- N gân hàng C hính sách x ã hội;
- C ơ quan T rung ương của các đoàn thề;
* C ác T ập đoàn, T ổng công ty nhả nước;
- T oà án N hân dân tối cao;
- K iểm toán N hà nước;
- V iện K jểm sát nhân dân tối cao;
- H Đ N D , Ư BN D các tỉnh, T P trực thuộc TW ;
- Sở T ài chính các tinh, T P trực thuộc TW ;
- C ục K iểm ừ a văn bản Q PPL (Bộ T ư pháp);
- C ông báo;
- Cồng thông tin điện tử: C hính phủ, B ộ Tài chính;
- C ác đơn vị thuộc B ộ T ài chính;
L ưu: V T, Q L C S ( ^ Ữ ị)
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KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

T rần Xuân Hà

Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số Ị 25/2021/TT-BTC ngày 30 tháng ì 2 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chinh)

Hướng dẫn lập Mầu sổ 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐCP ngày 31/12/2017 cùa Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sàn công
1. Côt
số 1 - Số th ử tư:
«
•

Đảnh sổ thứ tự tất cả các cơ sờ nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất.
2. Côt số 2 - Tên đơn vi/đia chỉ nhà, đất:
*

*

«

"

a) Tên đơn vị: Ghi tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực
tiêp quản lý, sử đụng nhà, đất; trường hợp có cơ quan quản lý câp trên thì ghi cơ
quan quản ]ý cấp trên lên trước;
b) Địa chỉ nhà, đất: Ghi đầy đủ theo sổ nhà, đường phố, thôn (xóm, tổ dân
phô), phưcmg (xã, thị trẩn), quận (huyện, thị xã, thành phó thuộc tình), tỉnh, thành
phô trực thuộc Trung ương. Trường họp có thay đổi địa chi nhà, đât thì ghi theo địa
chi mới tại thòi điểm kê khai; đồng thời, ghi địa chi cũ trong dấu ngoặc đơn.
3. Cột số 3 - Diện tích đất:

Ghi tồng diện tích khuôn viên đẩt theo đon vị tính m2 hiện đang quản lý, sử
dụng theo hồ sơ pháp lý về đất đai hoặc theo thực tế quản lý, sử dụng.
khác
pháp
phục
công

Trường hợp sổ liệu giữa hồ sơ pháp lý và số thực tế đang quản lý, sừ dụng
nhau thỉ ghi theo số thực tế đang sử dụng và ghi rõ ]ý do chênh lệch và hồ sơ
lý chúng minh (nếu có); trường họp có phần diện tích đất thuộc quy hoạch đất
vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,
cộng phải thu hồi thì ghi rõ phần diện tích đất này (theo đon vị tính m2).
4. Cột số 4 - Diện tích nhà: Chia thành 2 cột:

- Cột 4a - Tổng điện tích xây dựng: là tổng diện tích chiếm đất theo đon vị
tính m2 của tất cả các ngôi nhà trên khuôn viên CO' sờ nhà, đất và tổng diện tích xây
dựng (diện tích chiếm đất) theo đơn vị tíiih m2 của các công trinh khác gắn liền với
đất.
- Cột 4b - Tổng diện tích sàn sử dụng nhà: Ghi tồng diện tích sàn sử dụng của
tất cả các ngôi nhà và các công trình khác gắn liền với đất trẽn khuôn viên cơ sở nhà,
đất tính theo m2 sàn sử dụng.
Trường hợp hồ sơ về nhà, đất chua theo dõi số liệu về diện tích sàn sử dụng
thì ghi theo số liệu về diện tích sàn xây dựng.
Trường hợp công trình khác gắn liền với đất (không phải là nhà): Ghi tổng
diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất) theo đon vị tính m2 của các công trinh khác
gắn liền với đẩt.
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5. Cột số 5 - HỒ sơ pháp lý:

Ghi tách riêng giấy tờ phảp lý về đất và giấy tờ pháp lý về nhà:
- Giấy tờ pháp lý về đất: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ như: Quyết định giao
đất, CỈ10 thue đất, Giấy chửng nhận quyền sừ dụng đất, Hợp đồng thuê đất,
- Giấy tờ pháp lý về nhà: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ về đầu tư xây đựng nhà
như: Họp đồng thuê nhà, Giấy phép xây dựng,...và các hô sơ đê xác định diện tích
xây dựng, diện tích sàn xây dựng và diện tích sàn sử dụng.
- Giấy tờ pháp lý khác có liên quan (nếu có).
Truông họp không có giấy tờ thì ghi rõ là “không cỏ” hoặc “thất lạc” hoặc
“đang làm thủ tục .
6. Cột số 6 - M ục đích sử dụng của CO’ sử nhà, đất đ ư ọ c giao/cho thuê

Ghi mục đích sừ dụng đất theo Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền
giao đàt, cho thuê đất hoặc các hồ sơ giấy tờ về đất,...
7. Cột số 7 - Hiện trạng sử dung

Ghi sổ lưọ-ng ngôi nhà; hiện trạng sử dụng của các ngôi nhà trên khuôn viên
đàt (nêu mục đích sử dụng của các ngôi nhà khác nhau), trường họp các ngôi nhà sử
dụng củng mục đích thì không cần tách hiện trạng của từng ngôi nhà, trường hợp sử
dụng đan xen nhiều mục đích trong một ngôi nhà thì hiện trạng ghi theo diện tích
của tùng mục đích sử dụng.
Đối với các công trình khác gắn liền với đẩt thì ghi hiện trạng sử dụng của
các công trình này.
Đổi với trường họp nhà, đẩt có tranh chấp, lấn chiếm thi cơ quan, tồ chức,
đon vị, doanh nghiệp lấy xác nhận của ủ y ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi có
nhà, đất) về tình trạng tranh chấp, lẩn chiếm.
8. C ột số 8 - Phirong án đề xuất:

Cơ quan, đon vị, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất
hoặc CO' quan, doanh nghiệp quản lý câp trên (nêu có) hoặc cơ quan có thẩm quyền
lập phương án sắp xểp lại, xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số
167/2017/NĐ-CP đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đảm bảo phù họp
với các hỉnh thức xử ]ý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Điều 7
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
9. C ột số 9 - Ghi chú:

Ghi những lưu ý trong quá trình kê khai, báo cáo, đề xuẩt phương án sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất./.

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 125/2021/TT-BTC ngày 30 tháng ỉ 2 năm 202ỉ
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)
Hướng dẫn lập Mầu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định sổ 67/2021/NĐ-CP
ngày 15/7/2021 của Chính phủ vể việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định SỐ 167/2017/NĐ-CP

1. M ục I - Hồ SO’ pháp lý

Ghi tách riêng giấy tò' pháp lý về đất và giấy tờ pháp lý về nhà:
- Giấy tờ pháp lý về đất: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ như: Quyết định giao
đất, cho thuê đất, Giấy chứng Ìihận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đât,...
- Giấy tờ pháp lý về nhà: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ như: Hợp đồng thuê
nhà, Giây phép xây dụng,...
- Giấy tờ pháp lý khác có liên quan (nếu có).
Trường họp không có giấy tờ thì ghi rõ là “không có” hoặc “thất lạc” hoặc
“đang làm thủ tục”.
2. M ục II - K ết quả kiểm tra hiện trạng

2.1. Tổng họp về nhà, đất
a) Tổng diện tích đất: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất theo đơn vị tính m2
hiện đang quản lý, sử dụng theo hồ sơ pháp lý về đất đai; trường họp số liệu giữa hồ
sơ pháp ]ỷ và sô thực tê đang quản lý, sừ dụng khác nhau thì ghi theo sô thực tê đang
sử dụng và ghi rõ lý do chênh lệch và hồ sơ pháp lý chứng minh (nếu có);
b) Tổng số ngôi nhà: Ghi tổng số ngôi nhà trên khuôn viên cơ sở nhà, đất;
c) Tổng diện tích nhà:
- Tổng diện tích xây dựng nhà: là tổng diện tích chiếm đất theo đon vị tính m2
của tất cả các ngôi nhà trẽn khuôn viên cơ sờ nhà, đât;
- Tổng diện tích sàn sử dụng nhà: Ghi tổng diện tích sàn sử dụng của tất cả các
ngôi nhà trên kbuôn viên cơ sỏ' nhà, đất theo đon vị tính m2.
Trường họp hồ sơ về nhà, đất chưa theo dõi số liệu về diện tích sàn sử dụng
thì ghi theo số liệu về diện tích sàn xây dựng.
d) Diện tích xây dựng công trình khác gắn liền với đất (không phải là nhà):
Ghi tồng diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất) theo đơn vị tính m2 cùa các công
trình.
2.2. Hiện trạng sử dụng đất:
Ghi rõ mục đích sử dụng của khu đất (làm việc, cho mượn, cho thuê, đã bố trí
làm nhà ở, đất ở, đang bị lẩn chiếm, sử dụng vào mục đich khác ghi cụ thể, bò
trống, chưa sử dụng).

2.3.
là nhà):

Hiện trạng sử dụng nhà và công trình khác gắn liền với đất (không phải

- Đối với tài sàn là nhà: Ghi số lượng ngôi nhà, cấp nhà (cấp ỉ, cấp 2, cấp
3...)\ hiện trạng sừ dụng của các ngôi nhà trên khuôn viên đẩt (nêu mục đích sử
dụng của các ngôi nhà khác nhau), trường họp các ngôi nhà sử đụng cùng mục đích
thì không cần tách hiện trạng của từng ngôi nhà, trường họp sử dụng đan xen nhiêu
mục đích trong m ột ngôi nhà thì hiện trạng ghi theo diện tích của từng mục đích sử
dụng.
- Đổi với các công trinh khác gắn liền với đất (không phải là nhà): Ghi hiện
trạng sử dụng cùa các công trình này.
3 M ụ c III - Ý kiến của đ on vị sử dụng nh à, đất: Ghi các ý kiến của đơn vị

trực tiếp sử dụng nhà, đất (nếu có).
4. M uc IV - Ý kiến của Đoàn kiểm
Đoàn kiểm tra (nếu có)./.

tra : Ghi các ý kiến của các thảnh

viên

