Tên trường
viết tắt

Tên trường viết đầy
đủ

Giải thích

Masothua

Mã số thửa

Là một bộ gồm số tờ địa chính và số thứ tự
thửa đất được đặt liên tiếp có dấu (.) ngăn
cách

Chusudung

Chủ sử dụng đất

Họ và tên chủ sử dụng đất

Dtich_td

Diện tích thửa đất

Diện tích của thửa đất (m2)

Diachi

Địa chỉ

Địa chỉ hành chính của thửa đất

Loai_dt

Loại đối tượng

Đối tượng sử dụng, quản lý được ghi theo
thông tư 29 của Bộ TN&MT, “GDC” hộ gia
đình, cá nhân; “UBS” Ủy ban nhân dân cấp
xã; “TKT” tổ chức trong nước…

Mdsd

Mục đích sử dụng

Được ghi bằng hệ thống ký hiệu quy định tại
thông tư 29 của Bộ TN&MT

Nguongoc

Nguồn gốc thửa đất

Được ghi theo Thông tư 29 của Bộ TN&MT,
như “CN-KTT” Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền;
“CN-CTT” Nhà nước công nhận quyền sử dụng
đất như Nhà nước giao đất có thu tiền

So_gcnqsdd

Số giấy chứng nhận Số phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng
quyền sử dụng đất
đất

Thoihansdd

Thời hạn sử dụng đất

Đất sử dụng ổn định lâu dài (Lâu dài), sử
dụng có thời hạn (bao nhiêu năm)

Tuyến đường

Được thể hiện theo ký hiệu: Đường Hai Bà
Trưng (HBT), đường Lý Thường Kiệt (LTK),
đường Nguyễn Đăng Đạo (NDD),… Và các
ngõ ngách thì ghi bằng số sau kí hiệu đường
được ngăn cách bằng dấu (.)

Vitri_td

Vị trí thửa đất

Được ký hiệu bởi bộ số gồm vị trí và loại
đường (Ví dụ: vị trí 1 của đường Hai Bà
Trưng ký hiệu là 1.1)

Mat_tien

Mặt tiền

Chiều rộng mặt tiền

Giadat_qd

Giá đất quy định

Giá đất Nhà nước quy định

Tuyenduong
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Giadatban

Giá đất bán

Giá đất có khả năng giao dịch trên thị trường

Dtich_xd

Diện tích xây dựng

Diện tích chiếm đất của công trình

Huongnha

Hướng nhà

Hướng của công trình

Cap_ct

Cấp công trình

Cấp công trình như: Cấp 4 hay nhà tầng

Tt_sudung

Tình trạng sử dụng

Đang sử dụng, sử dụng và cho thuê (SD và
cho thuê), cho thuê

Dien

Điện

Tốt, khá, trung bình và xấu

Nuoc

Nước

Tốt, khá, trung bình và xấu

Anninh

Anh ninh

Tốt, khá, trung bình và xấu

Moitruong

Môi trường

Tốt (T), khá (Kh), trung bình (TB) và xấu (X)

Vanhoa_ds

Văn hoá đời sống

Tốt, khá, trung bình và xấu

Kc_khutt

Khoảng cách từ thửa đất tới khu trung tâm
Khoảng cách khu trung (UBND, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa)
tâm
được ghi theo ký hiệu bao gồm: Rất thuận lợi
(0), thuận lợi (1), không thuận lợi (2)

Tt_ondinh

Tình trạng ổn định

Có quy hoạch (Không ổn định), Không có
quy hoạch (ổn định)

Bdsban

BĐS bán

BĐS bán 'Y', không 'N'

Ghichu

Ghi chú

Ghi chú về BĐS

Anhbds

Ảnh BĐS

Ảnh của BĐS (nếu có)
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