
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (05 danh mục)                 5,02              1,10                 -                    0,99               0,11                -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 4,81              1,10                 -                    0,99               0,11                -   

* Vốn ngoài ngân sách (01  danh mục)                 0,21                  -                   -                        -                     -                  -   

I HUYỆN QUẾ SƠN (05 danh mục)                 5,02              1,10                 -                    0,99               0,11                -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 4,81              1,10                 -                    0,99               0,11                -   

1 Đầu tư nâng cấp, mở rộng Cầu Chìm, xã Quế Long
Thôn Xuân Quê, xã 

Quế Long
                0,75              0,45                  0,45 

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Quế Sơn về việc 

phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, nâng cấp, 

mở rộng cầu Chìm tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn

2 Cầu Bến Lội, xã Quế Phong

Thôn Thạch Thượng 

và thôn Thạnh Long, 

xã Quế Phong

                0,90              0,20                  0,20 
Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện về phê duyệt Báo 

cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu Bến Lội, xã Quế Phong

3 Dự án khôi phục tái thiết tuyến đường ĐT 611 xã Quế Long                 1,04              0,11               0,11 

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Nam về Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khôi phục, 

tuyến đường ĐT. 611; Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự 

án Khôi phục, tái thiết đường ĐT. 611

4 

Dự án sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống

cấp hư hỏng sau bão lũ công trình Cầu Liêu Km1 + 255,

tuyến ĐT 611 B

xã Quế An, thị trấn 

Đông Phú
                2,12              0,34                  0,34 

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa khôi phục đảm bảo giao thông do 

xuống cấp, hư hỏng do bão lũ công trình cầu Liêu Km 1 + 255, tuyến ĐT. 611B, 

huyện Quế Sơn; 

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 0,21                  -                   -                        -                     -                  -   

1 
Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện Quế Sơn thuộc

dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Tổ dân phố Lãnh 

Thượng 1, thị trấn 

Đông Phú

                0,21                  -   

Công văn số 3786/UBND-KTN ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

địa điểm Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện Quế Sơn thuộc dự án đường dây 

500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Phụ lục

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày        /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

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


