
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND
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              Quảng Nam, ngày        tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất

 của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị quyết 
số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 

232/TTr-UBND ngày 19/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 
1852/STNMT-QLDĐ ngày 27/8/2021 về việc điều chỉnh nội dung danh mục dự 
án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020. Do nhầm lẫn, sai sót của UBND huyện 
Thăng Bình trong việc xác định chủ đầu tư về nguồn vốn thực hiện của danh mục 
dự án thu hồi đất đối với dự án Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Phục 
(điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã) tại số thứ tự 109, Phụ lục I của huyện Thăng 
Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
HĐND tỉnh (số liệu được đính chính tại khoản 2, Công văn số 416/HĐND-VP 
ngày 24/12/2020 và khoản 2, Công văn số 13/HĐND-VP ngày 19/01/2021 của 
HĐND tỉnh ), cụ thể

1. Về số liệu số lượng danh mục và loại đất
* Nội dung đã ban hành
Điều 1. Thông qua 1.490 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 

7.095,64 ha, trong đó: 1.228 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 
3.813,16 ha (đất chuyên trồng lúa nước 406,21 ha, đất trồng lúa nước còn lại 74,22 
ha, đất rừng phòng hộ 76,32 ha và đất rừng đặc dụng 18,9 ha) và 262 danh mục sử 
dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 3.282,48 ha (đất chuyên trồng lúa 
nước 271,92 ha, đất trồng lúa nước còn lại 43,86 ha, đất rừng phòng hộ 43,48 ha).

Đơn vị tính: ha
Sử dụng đất nông nghiệp

Trong đó
TT Danh mục dự án thu hồi đất năm 2021

Số 
lượng 
danh 
mục

Tổng 
diện 
tích

Tổng 
cộng

 Đất 
chuyên 

lúa 
nước 

Lúa 
nước 
còn 
lại

 Đất 
rừng 

phòng 
hộ 

 Đất 
rừng 
đặc 

dụng 
TỔNG CỘNG 1.490 7.095,64 934,91 678,13 118,08 119,8 18,9

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.228 3.813,16 575,65 406,21 74,22 76,32 18,9

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 262 3.282,48 359,26 271,92 43,86 43,48 -

5 HUYỆN THĂNG BÌNH 152 616,01 116,17 81,67 14,19 20,31 -

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 144 327,76 54,04 42,56 5,58 5,89 -

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 288,25 62,13 39,1 - - -
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* Nội dung trên được điều chỉnh lại như sau:
Điều 1. Thông qua 1.490 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 

7.095,64 ha, trong đó: 1.227 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 
3.799,23 ha (đất chuyên trồng lúa nước 406,21 ha, đất trồng lúa nước còn lại 74,22 
ha, đất rừng phòng hộ 76,32 ha và đất rừng đặc dụng 18,9 ha) và 263 danh mục sử 
dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 3.296,41 ha (đất chuyên trồng lúa 
nước 271,92 ha, đất trồng lúa nước còn lại 43,86 ha, đất rừng phòng hộ 43,48 ha).

Đơn vị tính: ha

2. Về điều chỉnh danh mục tại Phụ lục I (số thứ tự 109) ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh

* Nội dung đã ban hành

STT Danh mục dự án, công trình Địa 
điểm

Tổng 
diện 

tích thu 
hồi (ha)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong 
năm kế hoạch (đối với dự án vốn 
NS) và Văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư của cấp có thẩm 

quyền đối với dự án còn lại  

Chủ đầu tư Ghi 
chú

 TỔNG CỘNG (152 danh mục)  616.01   

I Sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước (144 danh mục)  327,76   

109
Khu dân cư nông thôn mới - chợ 
xã Bình Phục (điều chỉnh QH 
trung tâm xã)

Bình 
Phục 13.93

QĐ 1353/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của 
UBND huyện Thăng Bình thống nhất 

danh mục đầu tư và giao nhiệm vụ lập hồ 
sơ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2021; Tờ trình số 358/TTr-UBND ngày 
26/11/2020 đề nghị xem xét chấp thuận 

chủ trương đầu tư

BQL dự án 
huyện

* Nội dung trên được điều chỉnh lại như sau:

STT Danh mục dự án, công trình Địa 
điểm

Tổng 
diện 

tích thu 
hồi (ha)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong 
năm kế hoạch (đối với dự án vốn 
NS) và Văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư của cấp có thẩm 

quyền đối với dự án còn lại  

Chủ đầu tư Ghi 
chú

 TỔNG CỘNG (152 danh mục)  616.01   

I Sử dụng vốn ngoài ngân sách 
nhà nước (9 danh mục)  302,18   

9
Khu dân cư nông thôn mới - chợ 
xã Bình Phục (điều chỉnh QH 
trung tâm xã)

Bình 
Phục 13.93

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 
18/5/2021 của UBND tỉnh v/v chấp thuận 

chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, 
thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021

Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 

tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Trong đó

TT Danh mục dự án thu hồi đất năm 2021

Số 
lượng 
danh 
mục

Tổng 
diện tích Tổng 

cộng
 Đất 

chuyên 
lúa nước 

Lúa 
nước còn 

lại

 Đất 
rừng 

phòng 
hộ 

 Đất 
rừng 
đặc 

dụng 

TỔNG CỘNG 1.490 7.095,64 934,91 678,13 118,08 119,8 18,9

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.227 3.799,23 575,65 406,21 74,22 76,32 18,9

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 263 3.296,41 359,26 271,92 43,86 43,48 -

5 HUYỆN THĂNG BÌNH 152 616,01 116,17 81,67 14,19 20,31 -

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 143 313,83 54,04 42,56 5,58 5,89 -

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 9 302,18 62,13 39,1 8,61 14,42 -
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Kính trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi 
đất huyện Thăng Bình tại Điều 1, Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 
của HĐND tỉnh (số liệu được đính chính tại khoản 2, Công văn số 416/HĐND-VP 
ngày 24/12/2020 và Công văn số 13/HĐND-VP ngày 19/01/2021 của HĐND tỉnh); 
số thứ tự 5, Phụ lục I - Danh mục thu hồi đất toàn tỉnh và số thứ tự 109, Phụ lục I - 
Danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của huyện Thăng Bình ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh./.

*  Hồ sơ kèm theo gồm:
- Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình;
- Công văn số 1852/STNMT-QLĐĐ ngày 27/8/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT;
- UBND huyện Thăng Bình;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\Năm 2021\Tờ trình\08 30
 ĐC DM dat Thang Binh tai NQ73 HĐND tinh.doc

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

[daky] 
Trần Văn Tân 
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