
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Nam, ngày       tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 và điều chỉnh 
tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch 
năm 2021 của huyện Núi Thành đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 về thực hiện các 
dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 
hội; 

Căn cứ khoản 8, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ về trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất 
theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai thì phải được HĐND tỉnh thông 
qua trước khi UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập 
nhật vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện của năm tiếp theo. 

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh mục báo cáo của huyện Núi Thành 
và thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 và 
điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của huyện 
Núi Thành, với nội dung chủ yếu sau: 

1. Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 của huyện Núi 
Thành (theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013):

- Tổng số danh mục thu hồi đất bổ sung năm 2021 là 04 danh mục (sử dụng 
vốn ngân sách).

- Tổng diện tích đề nghị thu hồi là 0,72 ha.

 Đơn vị tính: ha

Sử dụng đất trồng lúa
Trong đóTT 

Bổ sung danh mục, 
dự án thu hồi đất 

năm 2021

Số 
lượng 
danh 
mục

Diện 
tích 
dự 
án

Tổng 
cộng LUC LUK RPH RĐD

 TỔNG CỘNG 4 0,72 - - - - -

1 HUYỆN NÚI 
THÀNH 4 0,72 - - - - -

1.1 Vốn ngân sách 4 0,72 - - - - -
1.2 Vốn ngoài ngân sách - - - - - - -

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
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2. Điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất của huyện Núi Thành tại Phụ lục I (số thứ tự 46) ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Phụ lục I (Mục X, số 
thứ tự 3, 4), Phụ lục II (Mục X, số thứ tự 2) ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể:

a) Nội dung đã ban hành:

Sử dụng đất trồng 
lúa

Trong 
đó

TT Tên danh 
mục, dự án 

Địa 
điểm 
(thôn, 

xã)

Diện 
tích 

dự án Tổngcộng
LUK

Văn bản chấp thuận đầu 
tư Ghi chú

 TỔNG CỘNG 
(03 danh mục)     7,73 0,30    0,30   

* Vốn ngân sách 
(03 danh mục)     7,73 0,30   0,30   

1 
Khu sinh hoạt 
thể thao trung 
tâm xã 

Xã 
Tam 
Hải

   5,00   

Quyết định số 9099/QĐ-
UBND ngày 26/12/2018 
của UBND huyện Núi 
Thành điều chỉnh kế hoạch 
vốn trung hạn chương trình 
MTQG xây dựng NTM 
giai đoạn 2018-2020

Danh mục 
được 
HĐND tỉnh 
thông qua 
tại Nghị 
quyết số 
73/NQ-
HĐND ngày 
08/12/2020 

2 
Tiểu hoa viên 
trước UBND 
xã 

Xã 
Tam 
Sơn

   0,63 0,30    0,30 

Quyết định số 1276/QĐ-
UBND ngày 17/3/2021 
của UBND huyện Núi 
Thành về việc phê duyệt 
danh mục, tổng mức đầu 
tư, cơ cấu nguồn vốn của 
các công trình sử dụng 
nguồn kinh phí đầu tư 
thuộc Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới năm 2021 
của các xã Tam Trà, Tam 
Sơn và Tam Thạnh.

3 Sân vận động 
xã

Xã 
Tam 
Sơn

   2,10   

Quyết định số 1276/QĐ-
UBND ngày 17/3/2021 
của UBND huyện Núi 
Thành về việc phê duyệt 
danh mục, tổng mức đầu 
tư, cơ cấu nguồn vốn của 
các công trình sử dụng 
nguồn kinh phí đầu tư 
thuộc Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới năm 2021 
của các xã Tam Trà, Tam 
Sơn và Tam Thạnh.

Danh mục 
được 
HĐND tỉnh 
thông qua 
tại Nghị 
quyết số 
53/NQ-
HĐND ngày 
22/7/2021 
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b) Nội dung đề nghị điều chỉnh lại như sau:
Sử dụng đất 

trồng lúa
Trong 

đó
TT Tên danh 

mục, dự án 

Địa 
điểm 
(thôn, 

xã)

Diện 
tích 

dự án Tổng 
cộng

LUK

Văn bản chấp thuận đầu tư Ghi chú

 TỔNG CỘNG 
(03 danh mục)     7,73 0,30    0,30   

*
Vốn ngân 
sách (03 danh 
mục)

    7,73 0,30    0,30   

1 Khu thể thao 
xã Tam Hải

Xã 
Tam 
Hải

   5,00   

Quyết định số 9099/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2018 của UBND 

huyện Núi Thành điều chỉnh kế 
hoạch vốn trung hạn chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2018-2020

Danh mục 
được HĐND 

tỉnh thông 
qua tại Nghị 

quyết số 
73/NQ-

HĐND ngày 
08/12/2020 

2

Khu khuôn 
viên trước 
UBND xã

Xã 
Tam 
Sơn

   0,63 0,30   0,30 

Quyết định số 1276/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2021 của UBND huyện 
Núi Thành về việc phê duyệt danh 

mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu 
nguồn vốn của các công trình sử 

dụng nguồn kinh phí đầu tư thuộc 
Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021 
của các xã Tam Trà, Tam Sơn và 

Tam Thạnh.

3 Công viên xã 
Tam Sơn

Xã 
Tam 
Sơn

   2,10   

Quyết định số 1276/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2021 của UBND huyện 
Núi Thành về việc phê duyệt danh 

mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu 
nguồn vốn của các công trình sử 

dụng nguồn kinh phí đầu tư thuộc 
Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021 
của các xã Tam Trà, Tam Sơn và 

Tam Thạnh

Danh mục 
được HĐND 

tỉnh thông 
qua tại Nghị 

quyết số 
53/NQ-

HĐND ngày 
22/7/2021 

* Lý do điều chỉnh: do sai sót của UBND huyện Núi Thành trong quá trình 
cập nhật tên danh mục, nay xin điều chỉnh cho phù hợp với Quyết định phê 
duyệt chủ trương đầu tư và Nghị quyết của HĐND huyện Núi Thành.

3. Nhận xét, kiến nghị:
Tổng danh mục dự án thu hồi đất của huyện đề nghị bổ sung là 04 danh mục, 

qua kết quả rà soát có 04 danh mục đảm bảo về nguồn vốn, chủ trương đầu tư và 
đã thông qua Thường trực HĐND cấp huyện, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, 
thống nhất.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
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Kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục 
dự án thu hồi đất năm 2021 và điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất của huyện Núi Thành./.

* Hồ sơ kèm theo:
- Tờ trình số 741/TTr-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi 

đất năm 2021 của huyện Núi Thành.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- TTHĐND và UBND huyện Núi Thành;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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 TTr BS danh muc THĐ Nui Thanh 2021 lan 10.doc

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân 
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