
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (04 danh mục)                 0,72                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 0,72                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục)                     -                    -                   -                        -                     -                  -   

I HUYỆN NÚI THÀNH (04 danh mục)                 0,72                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 0,72                  -                   -                        -                     -                  -   

1
Khu thể thao xã (giai đoạn 2) Hạng mục bồi thường giải 

phóng mặt bằng.

thôn Phú Tân, xã Tam 

Trà
                0,36                  -   

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện phân bổ kế hoạch 

vốn chi đầu tư năm 2021 để thực hiện các công trình thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới của các xã Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn; Quyết định số 

1276/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành Phê duyệt danh mục, 

tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn các công trình có sử dụng 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.

2
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021 - Cầu 

Xuổng
xã Tam Hiệp                 0,03                  -   

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện Núi Thành về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021; 

Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc 

Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2021.

3
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021 - 

Tuyến ĐH8
xã Tam Sơn                 0,05                  -   

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện Núi Thành về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021; 

Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc 

Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2021.

4
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2022 - 

Tuyến ĐH10
xã Tam Tiến                 0,28                  -   

Quyết định số 15942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND  huyện Núi Thành về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiến cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2022

* Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục)                     -                    -                   -                        -                     -                  -   

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó
TT Tên danh mục, dự án thu hồi đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Phụ lục 

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày        /     /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha
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