
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (19 danh mục) 20.07              3.48              3.48                 -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (17 danh mục) 16.97 3.48 3.48 -             -               -            

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục) 3.10 -              -              -             -               -            

I HUYỆN DUY XUYÊN (02 danh mục) 4.02              2.96              2.96                 -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 4.02 2.96            2.96            -             -               -            

1 Khu dân cư Tây Khương
 TT Nam Phước; 

xã Duy Phước 
3.50               2.96            2.96            

Quyết định số147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 16/08/2019 của Hội đồng nhân dân huyện 

Duy Xuyên về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 

44/HĐND-VP ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên về 

việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Tây Khương; Quyết 

định số 3531/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc cắt giảm danh mục dự án ứng vốn và phê duyệt danh mục dự án ứng vốn 

năm 2020 của Quỹ Phát triển đất tỉnh; Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 

20/8/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về việc đăng ký ứng vốn Quỹ Phát 

triển đất năm 2020;

Đã thông qua 

HĐND huyện

2 Xây dựng trường mẫu giáo Duy Hải  Xã Duy Hải 0.52               -              
Quyết định số 8399/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Duy 

Xuyên về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

* Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) -                 

II HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục) 1.80                  -                   -                   -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 1.80               -              -              -             -               -            

1 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Gò Xù  Xã Tam Thái 0.20               -              

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Phú Ninh; 

Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Phú Ninh; 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của UBND xã  về Kế hoạch 

đầu tư công năm 2020

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

2 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  Xã Tam Dân 1.60               
Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Phú Ninh 

Phê duyệt chủ trương đầu tư

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

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

III THÀNH PHỐ HỘI AN (04 danh mục) 0.53                  -                   -                   -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục) 0.53 -              -              -             -               -            

1 Tu bổ, tôn tạo di tích Cây Thông Một  Phường Tân An 0.24               

Công văn số 6861/UBND-KGVX  ngày 15/11/2019 của UBND Tỉnh Quảng 

Nam về việc đầu tư tôn tạo di tích Cây Thông Một, giao cho UBND thành 

phố Hội An làm chủ đầu tư lập dự án; Công văn số 4065/UBND ngày 

11/12/2019 của UBND thành phố Hội An v/v đầu tư tôn tạo di tích Cây 

Thông Một tại phường Tân An

Đã thông qua 

TT HĐND 

thành phố

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An

(Kèm theo Tờ trình số   1222  /TTr-UBND ngày    09  /3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

Phụ lục 1

Ghi chúTT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích  dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa
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Văn bản đầu tư
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Ghi chúTT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)
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án

Sử dụng đất trồng lúa

2 Xây dựng công viên Hội An
 Phường Sơn 

Phong 
0.07               

Công văn số 4126/UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Hội An v/v 

thống nhất ranh giới hoán đổi đất bệnh viện Hội An và công viên Hội An

Đã thông qua 

TT HĐND 

thành phố

3 Xây dựng Bệnh viện đa khoa Hội An
 Phường Sơn 

Phong 
0.07               

Công văn số 4126/UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Hội An v/v 

thống nhất ranh giới hoán đổi đất bệnh viện Hội An và công viên Hội An

Đã thông qua 

TT HĐND 

thành phố

4 Xây dựng đài tưởng niệm  Phường Cẩm Châu 0.15               

Công văn số 1089/UBND ngày 22/4/2019 của UBND thành phố Hội An v/v 

thống nhất Hoán đổi đất để thực hiện dự án xây dựng Đài tưởng niệm 

phường Cẩm Châu

Đã thông qua 

TT HĐND 

thành phố

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

IV HUYỆN THĂNG BÌNH (02 danh mục)                 1.12              0.52              0.52                 -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 1.12 0.52 0.52                 -                     -                  -   

1
Đầu tư xây dựng công trình tuyến giao thông nội thị 

Lý Tự Trọng
 TT Hà Lam 0.70                            0.10 0.10            

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng

Đã thông qua 

TT HĐND 

huyện

2
Mở rộng Khu TĐC các hộ dân di dời do ảnh hưởng 

dự án Cầu Bình Đào trên quốc lộ 14E
 Xã Bình Đào 0.42                            0.42 0.42            

Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 10/10/2019 của HĐND huyện về phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

Đã thông qua 

TT HĐND 

huyện

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

V HUYỆN BẮC TRÀ MY (09 danh mục)               12.60                  -                   -                   -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục) 9.50                  -                   -                   -                     -                  -   

1 Kè Sông Trường  Thị trấn Trà My 2.50               Tờ trình số 992/TT-BQLNNPTNT ngày 14/11/2019 của BQL Sở NNPTNT

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

2 Cầu Sông Oa và đường dẫn
 Xã Trà Sơn, Trà 

Tân 
0.95               Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/12/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

3 Đường giao thông thôn 3  Xã Trà Giang 1.80               
Tờ tình số 425/TTr-BQL ngày 20/11/2019, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 23/12/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

4 Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp  Xã Trà Giáp 2.80               Nghị quyết số 31/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/11/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

5
Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Trà Sơn đến hết 

KDC Dương Hòa
 Trà Sơn 0.75               Nghị quyết số 68/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/12/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

6 Khu thể thao xã Trà Sơn  Trà Sơn 0.20               Nghị quyết số 68/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/12/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện
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Đất lúa 
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Văn bản đầu tư
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Ghi chúTT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích  dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

7 Khu triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My  Thị trấn Trà My 0.50               Nghị quyết số 68/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/12/2019

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)                 3.10                  -                   -                   -                     -                  -   

2 Mở rộng chùa Trà Giang  Xã Trà Giang 2.50               
Tờ trình số 20/TTr-BTS ngày 04/11/2019 về việc thống nhất địa điểm xây 

dựng mở rộng chùa Trà My tại thôn 1, xã Trà Giang 

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện

3 Xây dụng chùa Trà Dương  Xã Trà Dương 0.60               
Tờ trình số 21/TTr-BTS ngày 15/11/2019 về việc thỏa thuận địa điểm xây 

dựng chùa Trà Dương tại thôn Dương Lâm, xã Trà Dương 

Chưa thông 

qua TT HĐND 

huyện
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Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (03 danh mục)                 4.62              3.48             3.48                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục) 4.62               3.48            3.48            -             -               -           

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

I HUYỆN DUY XUYÊN (01 danh mục) 3.50              2.96             2.96                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục) 3.50 2.96            2.96            -             -               -           

1 Khu dân cư Tây Khương
 TT Nam Phước; 

xã Duy Phước 
3.50               2.96            2.96            

Quyết định số147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 16/08/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Duy 

Xuyên về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 44/HĐND-VP 

ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên về việc thống nhất 

chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Tây Khương; Quyết định số 3531/QĐ-

UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cắt giảm danh mục 

dự án ứng vốn và phê duyệt danh mục dự án ứng vốn năm 2020 của Quỹ Phát 

triển đất tỉnh; Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Duy 

Xuyên về việc đăng ký ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2020;

Đã thông qua 

TT HĐND 

huyện

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

II HUYỆN THĂNG BÌNH (02 danh mục)                 1.12              0.52             0.52                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 1.12 0.52 0.52                -                     -                 -   

1
Đầu tư xây dựng công trình tuyến giao thông 

nội thị Lý Tự Trọng
 TT Hà Lam 0.70                            0.10 0.10            

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng

Đã thông qua 

TT HĐND 

huyện

2
Mở rộng Khu TĐC các hộ dân di dời do ảnh 

hưởng dự án Cầu Bình Đào trên quốc lộ 14E
 Xã Bình Đào 0.42                            0.42 0.42            

Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 10/10/2019 của HĐND huyện về phê duyệt 

chủ trương đầu tư 

Đã thông qua 

TT HĐND 

huyện

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

Phụ lục 2

TT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Ghi chú

Bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình
(Kèm theo Tờ trình số   1222  /TTr-UBND ngày    09  /3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha
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