
Đất chuyên 

lúa nước

Lúa nước 

còn lại

Rừng 

phòng hộ

Rừng đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4) (5=6+7+8+9) (6) (7) (8) (9)

TOÀN TỈNH

* Chỉ tiêu đã được duyệt 537 2.397,23 581,38 380,31 109,93 86,05            5,08 

* Kết quả thực hiện 51 217,82 35,45 18,64 2,16 14,65               -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 9,50% 9,09% 6,10% 4,90% 1,96% 17,02%               -   

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

105,00 484,43 42,89 10,41 12,81 19,67               -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
381 1.694,99 503,04 351,26 94,96 51,73 5,08

I THÀNH PHỐ TAM KỲ

1 Chỉ tiêu được duyệt 45 176,59 69,76 47,52 7,74 14,50                -   

* Kết quả thực hiện 4 10,73 5,94 5,94                   -                   -                  -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 8,89% 6,08% 8,51% 12,50% 0,00% 0,00%                -   

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau 03

năm không thực hiện

1 10,00             9,50                 -                     -   9,50                -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
41 165,86 63,82 41,58 7,74 14,50                -   

II THÀNH PHỐ HỘI AN

* Chỉ tiêu được duyệt 16 28,35           16,99 16,36               0,63                -   

* Kết quả thực hiện 1 0,18             0,09 0,09                   -                   -                  -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 6,25% 0,63% 0,53% 0,55%                   -   -                            -   

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau 03

năm không thực hiện

                   -                  -                   -                   -                     -                   -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
15 28,17 16,90 16,27               0,63                 -                  -   

III THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

* Chỉ tiêu được duyệt 28 98,10 52,34 52,34 

* Kết quả thực hiện 1 0,18 0,09 0,09 

* Tỷ lệ thực hiện (%) 3,57% 0,18% 0,17% 0,17%                   -                   -                  -   

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau 03

năm không thực hiện

41 238,23                 -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
27 97,92 52,25 52,25                   -                   -                  -   

IV HUYỆN PHÚ NINH

* Chỉ tiêu được duyệt 20 141,08 26,55 18,55 8,00                 -                  -   

* Kết quả thực hiện 3 16,94 0,70 0,70 0,00                 -                  -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 15,00% 12,01% 2,64% 3,77% 0,00% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

2 31,60 6,60 1,60 5,00                 -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
17 124,14 25,85 17,85 8,00                 -                  -   

V HUYỆN HIỆP ĐỨC

* Chỉ tiêu được duyệt 37 168,46       22,66                   14,96 7,70                              -                  -   

* Kết quả thực hiện 3 7,00           0,70                       0,20 0,50                              -                  -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 8,11% 4,16% 3,09% 1,34% 6,49% 0,00% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

2 0,24 0,14 0,04 0,10                 -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
34 161,46 21,96 14,76 7,20                 -                  -   

VI HUYỆN BẮC TRÀ MY

Tổng diện 

tích 

Trong đó

TT Nội dung

Số lượng 

danh mục 

(danh mục)

Phụ lục I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

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

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp (ha)



Đất chuyên 

lúa nước

Lúa nước 

còn lại

Rừng 

phòng hộ

Rừng đặc 

dụng

Tổng diện 

tích 

Trong đó

TT Nội dung

Số lượng 

danh mục 

(danh mục)

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp (ha)

* Chỉ tiêu được duyệt 25          42,70           14,31           10,27               4,04                 -                  -   

* Kết quả thực hiện 4            0,71             0,66 0,66                              -                   -                  -   

* Tỷ lệ thực hiện (%) 16,00% 1,66% 4,61% 6,43% 0,00%                 -                  -   

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

6 11,77 6,67 5,00 1,67                 -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
21 41,99 13,65 9,61 4,04                 -                  -   

VII HUYỆN QUẾ SƠN 0,69

* Chỉ tiêu được duyệt 79 261,15 71,41 58,31 12,98             0,11                -   

* Kết quả thực hiện 3 0,99 0,34 0,14 0,20 -             -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 3,80% 0,38% 0,48% 0,24% 1,54% 0,00% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

16 27,19 8,75 3,26 5,49                 -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
76 260,16 71,07 58,17 12,78 0,11 0,00

VIII HUYỆN TIÊN PHƯỚC

* Chỉ tiêu được duyệt 67        319,70           37,36           20,77             16,59 -            -          

* Kết quả thực hiện 9          97,26             1,66             1,45               0,21 -            -          

* Tỷ lệ thực hiện (%) 13,43% 30,42% 4,44% 6,98% 1,27% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

4 15,65 0,56 0,01 0,55                 -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
58 222,44 35,70 19,32 16,38                 -                  -   

IX HUYỆN NÔNG SƠN

* Chỉ tiêu được duyệt 19 51,06 10,94 0,67 9,94 0,33 -            

* Kết quả thực hiện 3,00 6,46 0,70 0,70

* Tỷ lệ thực hiện (%) 15,79% 12,65% 6,40% 0,00% 7,04% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

                     -                  -                   -                   -                     -                   -                  - 

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
16 44,60 10,24 0,67 9,24 0,33                -   

X HUYỆN NAM TRÀ MY

* Chỉ tiêu được duyệt 6 161,18       19,78         -             11,49            3,53            4,76          

* Kết quả thực hiện -                    -                -                 -                 -                   -                 -                

* Tỷ lệ thực hiện (%) 0,00% 0,00% 0,00% -             0,00% 0,00% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

1 82,70 7,17 7,17

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
6 161,18 19,78 0,00 11,49 3,53 4,76

XI HUYỆN PHƯỚC SƠN

* Chỉ tiêu được duyệt 11 74,13 21,30 3,92 1,10 16,28

* Kết quả thực hiện 2 1,10 0,02 0,02

* Tỷ lệ thực hiện (%) 18,18% 1,48% 0,09% 0,51% 0,00% 0,00% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

1 7,00 0,00

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
9 73,03 21,28 3,90 1,10 16,28                -   

XII HUYỆN ĐÔNG GIANG

* Chỉ tiêu được duyệt 6 36,83         4,35           2,50            1,85              -             -            

* Kết quả thực hiện 2 12,80         1,90           1,70            0,20              -             -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 33,33% 34,75% 43,68% 68,00% 10,81% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

                   -                  -                   -                   -                     -                   -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
4 24,03 2,45 0,80 1,65                 -                  -   
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XIII HUYỆN TÂY GIANG

* Chỉ tiêu được duyệt 10 114,70       22,87         2,11            0,37              20,39          -            

* Kết quả thực hiện 4 48,96         15,31         0,83            0,33              14,15          -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 40,00% 42,69% 66,94% 39,34% 89,19% 69,40% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

2 13,90 3,50 0,50 3,00

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
6 65,74 7,56 1,28 0,04 6,24                -   

XIV HUYỆN NAM GIANG

* Chỉ tiêu được duyệt 3 52,61 15,36         -             -               15,04          0,32          

* Kết quả thực hiện -                -            -             -             -               -             -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

                   -                  -                   -                   -                     -                   -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
3 52,61 15,36 0,00 0,00 15,04 0,32

XV HUYỆN THĂNG BÌNH

* Chỉ tiêu được duyệt 53 217,41       77,44         61,57          7,57              8,30            -            

* Kết quả thực hiện 6 4,95           4,72           4,70            0,02              -             -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 11,32% 2,28% 6,10% 7,63% 0,26% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

                   -                  -                   -                   -                     -                   -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
47 212,46 72,72 56,87 7,55 8,30                -   

XVI HUYỆN DUY XUYÊN

* Chỉ tiêu được duyệt 57 197,10 11,08 10,58 -               0,50            -            

* Kết quả thực hiện 4 4,26 1,48 0,98 -               0,50            -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 7,02% 2,16% 13,36% 9,26% -               100% -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

29 46,15                 -                   -                     -                   -                  -   

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
53 192,84 9,60 9,60                   -                   -                  -   

XVII HUYỆN ĐẠI LỘC

* Chỉ tiêu được duyệt 44 150,01 49,14 43,74 5,40 -             -            

* Kết quả thực hiện 2 5,30 1,14 1,14 0,00 -             -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 4,55% 3,53% 2,32% 2,61% 0,00% -             -            

*

Diện tích đất đã cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất nhưng sau

03 năm không thực hiện

                     -                  -                   -                   -                     -                   -                  - 

*
Diện tích đất còn lại chưa chuyển

mục đích sử dụng đất
42 144,71 48,00 42,60 5,40                 -                  -   

XVIII HUYỆN NÚI THÀNH

* Chỉ tiêu được duyệt 11 106,07 37,74 16,14 14,53 7,07 -            

* Kết quả thực hiện 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -            

* Tỷ lệ thực hiện (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -            



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (4) (5)
(6=7+/+9

+10)
(7) (8) (9) (10)

TỔNG CỘNG 233     1.693,20     362,88    232,42    33,57    95,90     1,00 

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 195     1.225,93     279,14    203,11    22,28    53,75        -   

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 38 467,27      83,74     29,30    11,29  42,15  1,00   

I THÀNH PHỐ TAM KỲ 50 228,38      68,59     46,87    3,24    18,48  -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 47 221,97      66,09          44,37 3,24      18,48        -   

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3            6,41         2,50 2,50               -           -          -   

II  THÀNH PHỐ HỘI AN 3            2,62         0,66        0,66          -           -          -   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 3 2,62          0,66       0,66      -      -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0               -              -              -            -           -          -   

III THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 13          84,73       21,48      21,48          -           -          -   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 9          29,48       19,80      19,80          -           -          -   

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4          55,25         1,68 1,68               -           -          -   

IV HUYỆN PHÚ NINH 8          36,79         8,97        2,74          -        6,23        -   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6          36,37         8,77 2,54               -        6,23        -   

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2            0,42         0,20        0,20          -           -          -   

V HUYỆN HIỆP ĐỨC 13          83,80         9,41        6,98      2,43         -          -   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 13          83,80         9,41 6,98           2,43         -          -   

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0               -              -              -            -           -          -   

VI HUYỆN BẮC TRÀ MY 5            3,30         0,68        0,50      0,18         -          -   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 5 3,30          0,68       0,50      0,18    -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

VII HUYỆN QUẾ SƠN 24 128,14      30,99     26,26    4,62    0,11    -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 16 39,38        10,65     5,96      4,58    0,11    -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 88,77        20,34     20,30    0,04    -      -     

VIII HUYỆN TIÊN PHƯỚC 22 271,29      21,85     17,78    4,07    -      -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 21 269,14      20,41     16,35    4,07    -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,15          1,43       1,43      -      -      -     

IX HUYỆN NÔNG SƠN 5 19,16        6,30       0,60      3,40    2,30    -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 19,03        6,17       0,60      3,27    2,30    -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 0,13          0,13       -        0,13    -      -     

X HUYỆN NAM TRÀ MY 6 111,94      5,08       -        4,49    0,59    -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 17,50        2,52       -        2,42    0,10    -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 94,44        2,56       -        2,07    0,49    -     

XI HUYỆN PHƯỚC SƠN 2 4,11          0,02       0,01      0,01    -      -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 4,11          0,02       0,01      0,01    -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

XII HUYỆN ĐÔNG GIANG 0 -            -         -        -      -      -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

XIII HUYỆN TÂY GIANG 2 30,34        3,76       0,48      0,04    3,24    -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 0,10          0,10       0,10      -      -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 30,24        3,66       0,38      0,04    3,24    -     

XIV HUYỆN NAM GIANG 4 60,62        20,72     -        -      19,72  1,00   

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4 60,62        20,72     -        -      19,72  1,00   

XV HUYỆN THĂNG BÌNH 37 156,38      86,36     50,24    1,40    34,72  -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 34 124,56      67,21     49,79    1,40    16,02  -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 31,82        19,15     0,45      -      18,70  -     

XVI HUYỆN DUY XUYÊN 20 137,50      30,28     20,99    9,29    -      -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 12 42,68        19,21     18,93    0,28    -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 94,82        11,07     2,06      9,01    -      -     

XVII HUYỆN ĐẠI LỘC 5 24,42        11,13     11,13    -      -      -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 22,22        10,83     10,83    -      -      -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,20          0,30       0,30      -      -      -     

XVIII HUYỆN NÚI THÀNH 14 309,68      36,61     25,70    0,40    10,51  -     

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14 309,68      36,61     25,70    0,40    10,51  -     

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 -            -         -        -      -      -     

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

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

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất

Số lượng 

danh mục 

(danh mục)

Diện tích 

sử dụng 

đất (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp (ha)

Tổng 

cộng

Trong đó



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

A

Danh mục, dự án trong chỉ

tiêu CMĐ sử dụng đất còn

lại của kỳ QHSD đất đến

năm 2020 của huyện (51

danh mục)

228,38 68,59 46,87 3,24 18,48 0,00

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục

công trình CMĐ dưới 10 ha

đất lúa, dưới 20 ha đất RPH,

đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (51 danh mục)

228,38 68,59 46,87 3,24 18,48 0,00

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà

nước (47 danh mục)
221,97 66,09 44,37 3,24 18,48 0,00

1
Nâng cấp mở rộng đường giao

thông Bà Tá đi An Hà 
 An Phú          4,83 0,20           0,20 

 Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 

16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C 

 Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 

16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C 

2
Hạ tầng du lịch sinh thái

Hương Trà 

 Phường Hòa 

Hương 
2,20 0,20    0,20        

Quyết định số 5414/QĐ-UBND ngày 

11/09/2017 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định số 5414/QĐ-UBND ngày 

11/09/2017 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3
Đường Nguyễn Phúc Chu nối

Dài 
 Hòa Thuận 4,83 1,00             1,00 

 Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 

16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C 

 Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 

16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C 

4

Đường đô thị N10 và Khu dân

cư hai bên đường (đoạn từ

Phan châu Trinh đến Nguyễn

Thái Học và đoạn từ đường

Hùng Vương đến Nguyễn Đình

Chiểu) 

 Phường An Mỹ         5,70 0,68    0,68       

Quyết định số 11243/QĐ-UBND ngày 

30-10-2017 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

Đường đô thị N10 và Khu dân cư hai 

bên đường (đoạn từ Phan châu Trinh 

đến Nguyễn Thái Học và đoạn từ đường 

Hùng Vương đến Nguyễn Đình Chiểu)

Quyết định số 11243/QĐ-UBND ngày 30-

10-2017 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

Đường đô thị N10 và Khu dân cư hai bên 

đường (đoạn từ Phan châu Trinh đến 

Nguyễn Thái Học và đoạn từ đường 

Hùng Vương đến Nguyễn Đình Chiểu)

5

Chỉnh trang khớp nối hạ tầng

thoát nước khu dân cư Tứ Hiệp

đến đường N24 

 Phường An Mỹ 0,50 0,18    0,18    

Quyết định 190/HĐND-TTHĐ ngày 

24/9/2018 về việc quyết định chủ 

chương đầu tư công trình chỉnh trang 

khớp nối hạ tầng, thoát nước khu dân cư 

Tứ Hiệp đến N24

Quyết định 190/HĐND-TTHĐ ngày 

24/9/2018 về việc quyết định chủ chương 

đầu tư công trình chỉnh trang khớp nối hạ 

tầng, thoát nước khu dân cư Tứ Hiệp đến 

N24

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Phụ lục II

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ

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

Đơn vị tính: ha

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

6

Khớp nối hạ tầng khu vực phía

Bắc Trung tâm thương mại

(Nâng cấp đường nối từ đường

PBC - Đường Bạch Đằng "Đối

diện kho bạc" và khu TĐC) 

Phường Tân Thạnh 1,00 0,35    0,35        

QĐ số 5250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 

của UBND TP Tam Kỳ V/v phê duyệt 

báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: 

Khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc 

trung tâm thương mại;

QĐ số 6675/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 của UBND TP Tam Kỳ V/v 

điều chỉnh, bổ sung QĐ số 5250/QĐ-

UBND ngày 18/8/2021 của UBND TP 

Tam Kỳ

QĐ số 5250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 

của UBND TP Tam Kỳ V/v phê duyệt 

báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Khớp 

nối hạ tầng khu vực phía Bắc trung tâm 

thương mại;

QĐ số 6675/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 

của UBND TP Tam Kỳ V/v điều chỉnh, 

bổ sung QĐ số 5250/QĐ-UBND ngày 

18/8/2021 của UBND TP Tam Kỳ

7
Đường trục chính khối phố

Xuân Nam (Khối phố 7 củ) 

 Phường Trường 

Xuân 
        0,50 0,10    0,10   

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 

03/10/2018 của UBND phường Trường 

Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật Công trình: Trục đường chính 

KP 7

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 

03/10/2018 của UBND phường Trường 

Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật Công trình: Trục đường chính KP 7

8

Đường nối từ KDC số 6 đến

phố mới Tân Thạnh và khu

TĐC 

 Phường Tân Thạnh 9,47 1,00    1,00        

Quyết định số 189/HĐND-TTHĐ ngày 

24/9/2018 V/v quyết định chủ trương 

đầu tư công trình: Đường nối khu dân 

cư số 6 đến khu phố mới Tân Thạnh và 

khu dân cư - tái định cư

Quyết định số 189/HĐND-TTHĐ ngày 

24/9/2018 V/v quyết định chủ trương đầu 

tư công trình: Đường nối khu dân cư số 6 

đến khu phố mới Tân Thạnh và khu dân 

cư - tái định cư

9

Đường Bạch Đằng và HTKT

KDC phía Tây đường Bạch

Đằng (giai đoạn 2) 

 Hòa Hương, 

Phước Hòa, Tân 

Thạnh 

7,70 2,00             2,00 

 Thông báo thu hồi đất số 531/TB-

UBND ngày 06/03/2012 của UBND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết định phê duyệt 

dự án số 2690/QĐ-UBND ngày 

28/07/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 

 Thông báo thu hồi đất số 531/TB-UBND 

ngày 06/03/2012 của UBND tỉnh Quảng 

Nam; Quyết định phê duyệt dự án số 

2690/QĐ-UBND ngày 28/07/2013 của 

UBND tỉnh Quảng Nam 

10
Khôi phục cải tạo đường ĐX3

Tam Kỳ - An Phú  

 Tam Phú- Tam 

Thăng-An Phú 
        6,00 0,42           0,42 

Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

vè quyết định phê duyệt kê hoạch thu 

hồi đất để thực hiện dự án: Khôi phục 

cải tạo tuyến ĐX3.TK - An Phú

Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

vè quyết định phê duyệt kê hoạch thu hồi 

đất để thực hiện dự án: Khôi phục cải tạo 

tuyến ĐX3.TK - An Phú



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

11
Hoàn thiện đường ven biển

129 (Võ Chí Công) 
Xã Tam Phú         3,13 0,56    0,28       0,28 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

02/11/2020 của HDND tỉnh Quảng Nam 

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự 

án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ 

Chí Công)

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

02/11/2020 của HDND tỉnh Quảng Nam 

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự 

án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ 

Chí Công)

12

Sửa chữa, nâng cấp đường nối

đường Tam Kỳ- Tam Thanh đi

Tân Phú 

 Xã Tam Phú 3,30 0,10    0,10        

 Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 

22/12/2019 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

công trình Sửa chữa, nâng cấp đường 

nối đường Tam Kỳ- Tam Thanh đi Tân 

Phú

 Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 

22/12/2019 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

công trình Sửa chữa, nâng cấp đường nối 

đường Tam Kỳ- Tam Thanh đi Tân Phú

13

Hoàn thiện tuyến đường N24

(đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng -

Điện Biên Phủ) 

Phường An Xuân 3,50 0,50    0,50        

 Nghị quyết số 215 NQ/HĐND ngày 

16/10/2019 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Tam Kỳ về việc quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, 

trọng điểm nhóm C 

 Nghị quyết số 215 NQ/HĐND ngày 

16/10/2019 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Tam Kỳ về việc quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng 

điểm nhóm C 

14

Hoàn thiện đường Hồ Xuân

Hương nối dài từ đường 24/3

đến đường N24 và khu dân cư

tại phường An Xuân 

Phường An Xuân 1,00 0,20    0,20        

 Công văn số 2165/UBND-QLĐT ngày 

2/10/2019 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án xậy 

dựng Hoàng thiện đường Hồ Xuân 

Hương nối dài từ đường 24/3 đến đường 

N24 và khu dân cư tại phường An Xuân 

 Công văn số 2165/UBND-QLĐT ngày 

2/10/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về việc chủ trương đầu tư dự án xậy dựng 

Hoàng thiện đường Hồ Xuân Hương nối 

dài từ đường 24/3 đến đường N24 và khu 

dân cư tại phường An Xuân 

15
Đường trục chính vào KCN

Tam Thăng (mở rộng)
Xã Tam Thăng         5,00 1,00    1,00       

Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 

23-10-2016  của Hội đông nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư 

dự án đường trục chính vào khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng

Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23-

10-2016  của Hội đông nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư dự 

án đường trục chính vào khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng

16
San lấp mặt bằng Công viên

cuối đường Hồ Nghinh
P. Tân Thạnh 2,70 0,70    0,70

QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 

V/v phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 

V/v phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

17
Nâng cấp, mở rộng đường

Xuân Bắc - Xuân Tây
P. Trường Xuân 1,00 0,20    0,20

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

18
Đường vào Làng bún phương

Hòa
P. Hòa Thuận 0,74 0,15    0,15

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

19
Đường cao tốc Đà Nẵng -

Quảng Ngãi
Xã Tam Ngọc 1,35 1,00    1,00

Thông báo số 551/TB-UBND ngày 

25/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện 

công tác bồi thường thiệt hại & giải 

phóng mặt bằng công trình đường cao 

tốc Đà Nẵng - Quảng ngãi Hạng mục: 

Đường ngang tại lý trình Km66+409 và 

Trạm dịch vụ tại lý trình Km67+785 tại 

xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Thông báo số 551/TB-UBND ngày 

25/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện 

công tác bồi thường thiệt hại & giải 

phóng mặt bằng công trình đường cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng ngãi Hạng mục: Đường 

ngang tại lý trình Km66+409 và Trạm 

dịch vụ tại lý trình Km67+785 tại xã Tam 

Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

20  Xây dựng chợ Trường Xuân 
 Phường Trường 

Xuân 
        0,20 0,02    0,02       

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật số 11200/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 của UBND thành phố Tam 

Kỳ

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật số 11200/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ

21

Khu dân cư-Tái định cư phục

vụ dự án nâng cấp mở rộng

tuyến đường Tam Kỳ-Tam

Thanh  

 Xã Tam Phú 3,40 0,87            0,62     0,25 

- Quyết định số 1053/TB-UBND ngày 

19/2/2013 của UBND thành phố Tam 

kỳ Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng 

(tỷ lệ1/500) công trình  khu KDC-TĐC 

phục vụ dự án nâng cấp mở rộng tuyến 

đường Tam Kỳ-Tam Thanh tại xã Tam 

Phú ,thành phố Tam Kỳ.

- Quyết định số 1053/TB-UBND ngày 

19/2/2013 của UBND thành phố Tam kỳ 

Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng (tỷ 

lệ1/500) công trình  khu KDC-TĐC phục 

vụ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường 

Tam Kỳ-Tam Thanh tại xã Tam Phú 

,thành phố Tam Kỳ.

22
Khu Tái định cư thôn Phú

Thạnh xã Tam Phú 
 Xã Tam Phú 4,00 1,43    1,43    

Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 31-

10-2018 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình Khu TĐC thôn Phú Thạnh xã 

Tam Phú

Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 31-

10-2018 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình Khu TĐC thôn Phú Thạnh xã 

Tam Phú



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

23
Khu dân cư - Tái định cư thôn

Phú Đông 
 Xã Tam Phú         4,75 1,53           1,53 

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-

10-2019 của HĐND thành phố Tam Kỳ 

về quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, trọng điểm nhóm C

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-

10-2019 của HĐND thành phố Tam Kỳ 

về quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, trọng điểm nhóm C

24
Khu dân cư - tái định cư khối

phố 4 
 Phường An Sơn         5,00 0,42    0,42       

Quyết định  số 6466 /QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND Tp Tam Kỳ về 

phê duyệt dự án đầu xây dựng Khu dân 

cư - tái định cư khối phố 4 tại Phường 

An Sơn

Quyết định  số 6466 /QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND Tp Tam Kỳ về 

phê duyệt dự án đầu xây dựng Khu dân 

cư - tái định cư khối phố 4 tại Phường An 

Sơn

25
Khu dân cư – tái định cư bến

xe Nam Quảng Nam
P. An Sơn 5,00 1,50    1,50

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 

4/10/2021 của HĐND thành phố về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ 

năm 2022

26
Khu dân cư-Tái định cư dọc

hai bên đường Điện Biên Phủ 

 Phường An Mỹ, 

An Xuân 
        1,80 0,37    0,37       

Quyết định số 11241/QĐ-UBND ngày 

30-10-2017 của UBND thành phố Tam 

Kỳ  về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình Khu DC-TĐC dọc hai bên 

đường Điện Biên Phủ tại Phường An 

Mỹ và phường  An Xuân thành phố 

Tam Kỳ

Quyết định số 11241/QĐ-UBND ngày 30-

10-2017 của UBND thành phố Tam Kỳ  

về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Khu DC-TĐC dọc hai bên đường 

Điện Biên Phủ tại Phường An Mỹ và 

phường  An Xuân thành phố Tam Kỳ

27
Khu dân cư Đông Tân Thạnh

(bổ sung) 
 Phường Tân Thạnh         0,20 0,20    0,20       

Thông báo thoả thuận địa điểm số 

05/TB-UBND ngày 04/01/2017 của 

UBND thành phố Tam Kỳ

Thông báo thoả thuận địa điểm số 05/TB-

UBND ngày 04/01/2017 của UBND 

thành phố Tam Kỳ



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

28
Khu dân cư -Tái định cư Thuận 

Trà 

 Phường Hòa 

Thuận 
        4,50 3,30           3,30 

Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 

06/09/2013 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư công trình 

KDC-TĐC Thuận Trà hạng mục: Nền, 

mặt đường, công trình và san nền hệ 

thống cấp nước, cấp điện và đèn chiếu 

sáng.

Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 

06/09/2013 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư công trình 

KDC-TĐC Thuận Trà hạng mục: Nền, 

mặt đường, công trình và san nền hệ 

thống cấp nước, cấp điện và đèn chiếu 

sáng.

29

Khu dân cư - tái định cư Mỹ

Thạch Trung (KP11), Phường

Hòa Thuận

Phường Hòa Thuận 8,61 0,50    0,50

Công văn số 2332/UBND-QLĐT ngày 

21/10/2019 của UBND Thành phố Tam 

Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng: Khu dân cư, tái định cư  

Mỹ Thạnh Trung (khối phố 11) phường 

Hòa Thuận tại phường Hòa Thuận, 

Thành phố Tam Kỳ.  Quyết định số 

1721/QĐ-UBND ngày 21-10-2019 của 

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết (Tỷ lệ  1/500). Chỉnh trang khu dân 

cư khối phố 11, phường Hòa Thuận, 

Thành phố tam Kỳ.

Công văn số 2332/UBND-QLĐT ngày 

21/10/2019 của UBND Thành phố Tam 

Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng: Khu dân cư, tái định cư  Mỹ 

Thạnh Trung (khối phố 11) phường Hòa 

Thuận tại phường Hòa Thuận, Thành phố 

Tam Kỳ.  Quyết định số 1721/QĐ-UBND 

ngày 21-10-2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ về việc phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ  1/500). 

Chỉnh trang khu dân cư khối phố 11, 

phường Hòa Thuận, Thành phố tam Kỳ.

30

Khu tái định cư và đường dẫn

vào cầu Kỳ Phú 1&2 (giai đoạn

1, 2) 

 Phường An Phú 8,88 1,60    1,60        

Quyết định phê duyệt dự án số 7074/QĐ-

UBND thành phố Tam Kỳ; Thông báo 

thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày 

14/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

Quyết định phê duyệt dự án số 7074/QĐ-

UBND thành phố Tam Kỳ; Thông báo 

thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày 

14/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

31

Khớp nối hạ tầng khu dân cư

tái định cư người có thu nhập

thấp khối phố Xuân Bắc (KP2

cũ)

 Phường Trường 

Xuân 
        0,28 0,08    0,08       

Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

phường Trường Xuân. Thông báo 

692/TB-UBND ngày 04/10/2018 Thông 

báo thỏa thuận địa điểm lập phương án 

đầu tư khớp nối hạ tầng khu dân cư, tái 

định cư, người thu nhập thấp Khối phố 

2, phường Trường Xuân

Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

phường Trường Xuân. Thông báo 

692/TB-UBND ngày 04/10/2018 Thông 

báo thỏa thuận địa điểm lập phương án 

đầu tư khớp nối hạ tầng khu dân cư, tái 

định cư, người thu nhập thấp Khối phố 2, 

phường Trường Xuân



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

32

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ

thuật KDC - TĐC và nhà ở cho

công nhân, người có thu nhập

thấp thành phố Tam Kỳ 

 Phường Trường 

Xuân 
        2,86 1,00    1,00       

-Quyết định số 3325/QD-UBND ngày 

29/10/2013 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về phê duyệt chủ trương đầu tư

-Quyết định số 3325/QD-UBND ngày 

29/10/2013 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về phê duyệt chủ trương đầu tư

33
Khu dân cư-Tái định cư phía

Nam phường An Phú
 Phường An Phú       15,20 3,10           3,10 

 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-

10-2019 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-

10-2019 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

34 Khu TĐC Tam Thăng GĐ 2 Xã Tam Thăng 10,40 6,10    6,10

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 

21/7/2021 của HĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C 

thực hiện từ năm 2021

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 

21/7/2021 của HĐND thành phố Tam Kỳ 

về Quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực 

hiện từ năm 2021

35
Khu trung tâm thể dục - thể

thao phường 
Trường Xuân         2,60 0,16           0,16 

Thông báo thỏa thuận số 307/TB-UBND 

ngày 01/6/2018 của UBND thành phố 

Tam Kỳ; Công văn gia hạn số 2170 

ngày 02/10/2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ

Thông báo thỏa thuận số 307/TB-UBND 

ngày 01/6/2018 của UBND thành phố 

Tam Kỳ; Công văn gia hạn số 2170 ngày 

02/10/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ

36

Nâng cấp, cải tạo sân vận động

Tam Kỳ và nhà ở cho vận động

viên

Phường Hòa 

Hương
0,06 0,06    0,06

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về Quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử 

dụng vốn ngân sách địa phương

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về Quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử 

dụng vốn ngân sách địa phương

37
Nâng cấp nghĩa trang nhân dân

xã Tam Phú 
 Xã Tam Phú       35,20 12,10    12,10 

Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 Phê duyệt dự án đầu tư: 

Nghĩa trang nhân dân Phú Đông; Quyết 

định số 5916/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021 Điều chỉnh Quyết định số 

6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 

Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 Phê duyệt dự án đầu tư: 

Nghĩa trang nhân dân Phú Đông; Quyết 

định số 5916/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 

Điều chỉnh Quyết định số 6364/QĐ-

UBND ngày 19/11/2020 



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

38
Công viên cảnh quan ven hồ

Nguyễn Du 
 Phường An Mỹ         6,50 1,00    1,00   

Quyết định phê duyệt dự án số 2297/QĐ-

UBND ngày 31/03/2016 của UBND TP 

Tam Kỳ; Quyết định chủ trương đầu tư 

số 8379/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; 

Quyết định số 4380/UBND ngày 

19/07/2018 về phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ 

lệ1/500) Cảnh quan hồ Nguyễn Du.; 

Quyết định số 6069/QĐ-UBND thành 

phố Tam Kỳ ngày 10/10/2018 về việc 

điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 

định 2297/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 

của UBND thành phố Tam Kỳ.

Quyết định phê duyệt dự án số 2297/QĐ-

UBND ngày 31/03/2016 của UBND TP 

Tam Kỳ; Quyết định chủ trương đầu tư số 

8379/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; Quyết 

định số 4380/UBND ngày 19/07/2018 về 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết xây dựng (tỉ lệ1/500) Cảnh quan 

hồ Nguyễn Du.; Quyết định số 6069/QĐ-

UBND thành phố Tam Kỳ ngày 

10/10/2018 về việc điều chỉnh một số nội 

dung tại Quyết định 2297/QĐ-UBND 

ngày 1/3/2016 của UBND thành phố Tam 

Kỳ.

39
Công viên cảnh quan ven sông

Bàn Thạch 
P. Tân thạnh 20,41 10,00       10,00 

Công văn số 2225/UBND-TCKH ngày 

27/8/2021 của UBND thành phố Tam 

Kỳ V/v đề xuất dự án

Công văn số 2225/UBND-TCKH ngày 

27/8/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ 

V/v đề xuất dự án

40
Khu di tích lịch sử mộ Lê Tấn

Trung - Lê Văn Long

Phường Trường 

Xuân
0,10 0,03    0,03       

Thông báo số 542/TB-UBND ngày 

22/10/2012 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về Chủ trương thu hồi đất để đầu tư 

xây dựng dự án Khu di tích lịch sử Đô 

đốc Lê Văn Long - Lê Tấn Trung

Thông báo số 542/TB-UBND ngày 

22/10/2012 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về Chủ trương thu hồi đất để đầu tư 

xây dựng dự án Khu di tích lịch sử Đô 

đốc Lê Văn Long - Lê Tấn Trung

41  KDC thôn Tân Thái Xã Tam Thăng 12,13 9,28           9,28 

Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 Giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các 

dự án

Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 Giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các dự 

án

42
KDC phía Tây trường tiểu học

Nguyễn Hiền 
Hòa Thuận 2,40 0,10           0,10 

Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 Giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các 

dự án: Khu dân cư phía Tây Trường 

Tiểu học Nguyễn Hiền

Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 Giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các dự 

án: Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu 

học Nguyễn Hiền



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

43
Khớp nối đường Trương

Quang Giao ra Ông Ích Khiêm
P. An Sơn 0,23 0,05    0,05

Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư và lànm CĐT 

các dự án khởi công năm 2021 và khởi 

công mới năm 2022

Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ 

về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư và lànm CĐT các 

dự án khởi công năm 2021 và khởi công 

mới năm 2022

44

Hệ thống thoát nước từ khu

CN Thuận Yên đến cống

đường sắt 

P. Hòa Thuận 0,30 0,30           0,30 
Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 

16/6/2021 v/v giao nhiêm vụ chủ đầu tư

Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 

16/6/2021 v/v giao nhiêm vụ chủ đầu tư

45

Nâng cấp, mở rộng đường liên

khu vực khối phố Xuân Hòa -

Xuân Tây

Phường Trường 

Xuân
1,20 0,20           0,20 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

46

Nâng cấp, mở rộng đường liên

khu vực khối phố Xuân Bắc -

Xuân Tây

 Phường Trường 

Xuân 
1,00 0,05    0,05       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

47

Tiểu hoa viên khu vực đường

Tôn Đức Thắng khối phố

Xuân Đông

 Phường Trường 

Xuân 
0,30 0,20    0,20       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

19/7/2021 của HĐND phường Trường 

Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư công năm 2022

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách

nhà nước (3 danh mục)
6,41 2,50    2,50       -          -          -    

1
Khu dân cư phố chợ Trường

Xuân 

 Phường Trường 

Xuân 
        4,60 1,00           1,00 

Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 

23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố 

chợ Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ 

Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 

23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố 

chợ Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ 



 Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (13)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

2 Chùa Đông Yên Phường Hòa Thuận 1,16 0,85 0,85       

Thông báo số 174-TB/TU ngày 

02/6/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng - 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi 

làm việc với Thường trực Thành ủy Tam 

Kỳ, trong đó có nội dung thống nhất chủ 

trương giao đất tại địa điểm mới để xây 

dựng cơ sở thờ tự

Thông báo số 174-TB/TU ngày 

02/6/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng - 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi 

làm việc với Thường trực Thành ủy Tam 

Kỳ, trong đó có nội dung thống nhất chủ 

trương giao đất tại địa điểm mới để xây 

dựng cơ sở thờ tự

3
Mở rộng bệnh viện Đa Khoa

Thái Bình Dương 
 Hòa Thuận 0,65 0,65    0,65       

Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 

02/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư

Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 

02/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư























Đất 

chuyên 

trồng 

lúa 

nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (A+B) 2,62 0,66 0,66

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ sử dụng đất

còn lại của kỳ QHSD đất đến năm 2020 của huyện

(03 danh mục) 

2,62 0,66 0,66

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình CMĐ dưới

10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất RĐD thông

qua HĐND tỉnh (03 danh mục)

2,62 0,66 0,66

I.1 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (03 danh mục) 2,62 0,66 0,66

1  Đài tưởng niệm phường Cẩm Châu 
 Phường Cẩm 

Châu 
0,38 0,03 0,03

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

Dự án đã được phê duyệt KHSD đất 

năm 2021 nhưng không đăng ký đất 

lúa, nay bổ sung 0,03 ha đất chuyên lúa 

nước.

2

 Khu dân cư chỉnh trang đô thị tạo nguồn vốn xây

dựng cơ sở hạ tầng đường Đào Duy Từ nối dài khớp

nối vào đường Nguyễn Nghiễm

 Phường 

Thanh Hà; 

Phường Cẩm 

Phô 

2,24 0,63 0,63

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 

10/10/2019 của UBND thành phố Hội 

An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Dự án đã được phê duyệt KHSD đất 

năm 2021 nhưng đăng ký 0,63 đất lúa 

còn lại, nay xác định lại là đất chuyên 

lúa nước cho đúng với hiện trạng thực 

tế

3

 Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng tại đường Phạm Ngũ Lão, khối Sơn Phô,

phường Cẩm Châu

 Phường Cẩm 

Châu 
0,39 0,23 0,23

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 

23/6/2021 v/v thống nhất chủ trương 

cho khai thác đấu giá quyền sử dụng 

đất

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (0 danh 

mục)

TT Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN

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

Đơn vị tính: ha 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong 

năm kế hoạch đối với công trình, 

dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 

của Luật Đất đai mà thực hiện 

bằng ngân sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại 

...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt 

tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn 

theo báo 

cáo, bản 

đồ...)

Trong đó



LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+

8+9)
(6) (7) (8) (9) (11) (12)

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ sử dụng đất

còn lại của kỳ QHSD đất đến năm 2020 của huyện

(13 danh mục) 

84,73 21,48 21,48

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình CMĐ dưới

10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất RĐD thông

qua HĐND tỉnh (13 danh mục)

84,73 21,48 21,48

I.1 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (09 danh mục) 29,48 19,80 19,80

1 Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn
Điện Hồng; 

Điện Quang
12,20 7,26 7,26

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 

của HĐND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân 

sách Trung ương

2
Sửa chữa cải tạo, đảm bảo an toàn giao thông nút giao

tuyến ĐT.608 với Quốc lộ 1A
Điện Minh 0,40 0,20 0,20

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 

của HĐND thị xã Điện Bàn về Điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

15/7/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về quyết 

định chủ trương đầu tư dự án

3 Đường dẫn vào và bãi tập kết cát sỏi tại Điện Ngọc Điện Ngọc 1,00 0,70 0,70

Quyết định số 6839/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 

của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Diện tích LUC của dự án là 1,0 ha; đã 

thông qua 0,3 ha tại NQ20, nay xin bổ 

sung thêm 0,7 ha

4
Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH1 đến cống chui

đường cao tốc  (mở rộng thêm 5m)
Điện Thọ 0,14 0,12 0,12

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 

của HĐND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư 

công trình: Kiên cố hoá hệ thống đường huyện ( 

ĐH1) và giao thông nông thôn (GTNT) năm 

2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam

5 Khu thể thao thôn Tân Mỹ Điện Minh 0,60 0,60 0,60

Quyết định số 10957 /QĐ-UBND của UBND thị 

xã Điện Bàn V/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch nông thôn mới xã Điện Minh, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 25/NQ-

HĐND ngày 3/11/2020 V/v Thống nhất điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới xã Điện 

Minh để mở rộng khu thể thao thôn Tân Mỹ

6 Khu dân cư Nam Điện An (giai đoạn 2) Điện An 7,40 7,10 7,10

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai trong năm 2021 thị xã Điện 

Bàn.

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

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

Đơn vị tính: ha

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: QHSD 

đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã được 

phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh đã được 

phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện 

đã được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản chấp 

thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chúTT Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

Văn bản chủ 

trương đầu tư

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Tổng cộng

Trong đó:



LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+

8+9)
(6) (7) (8) (9) (11) (12)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: QHSD 

đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã được 

phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh đã được 

phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện 

đã được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản chấp 

thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chúTT Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

Văn bản chủ 

trương đầu tư

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Tổng cộng

Trong đó:

7

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Trung Phú 1, xã

Điện Minh để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng

nông thôn mới

Điện Minh 4,86 2,80 2,80

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn 

đàu tư công triển khai năm 2021 thị xã Điện Bàn

8

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu Cồn Dài, thôn

Triêm Nam, xã Điện Phương để tạo nguồn vốn đầu tư

xây dựng hạ tầng nông thôn mới

Điện Phương 2,10 0,24 0,24

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn 

đàu tư công triển khai năm 2021 thị xã Điện Bàn

9 Trường tiểu học Nguyễn Huệ (Cơ sở 2)
Điện Thắng 

Bắc
0,78 0,78 0,78

Quyết định số 13198/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 

của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Trường tiểu học Nguyễn Huệ ( Cơ sở 2), 

hạng mục: Khối nhà lớp 10 phòng 2 tầng và các 

phòng chức năng

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (04 danh

mục)
55,25 1,68 1,68

1
Khu dân cư - TĐC Hà My Đông A (Khu đô thị du lịch

và nghỉ dưỡng cao cấp Điện Dương - phân khu 1)
Điện Dương 19,30 0,14 0,14

Công văn số 1771/UBND-KTN ngày 25/04/2016 

của UBND Tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án

Dự án đã được phê duyệt KHSDĐ 2021 

nhưng không phê duyệt đất lúa, nay bổ 

sung 0,14 ha đất lúa theo hồ sơ đo đạc

2 Khu đô thị An Phú

Điện Dương; 

Điện Nam 

Trung

16,43 0,32 0,32

Quyết định 2568/QĐ- UBND, ngày 20/6/2016 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chủ đầu 

tư dự án;  Quyết định số 2378/QĐ – UBND, 

ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc Phê duyệt Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng 

đất (1/500), đã được HĐND tỉnh kỳ họp 11 khóa 

IX thông qua chủ trương đầu tư;  Nghị quyết 

21/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương 

đầu tư; Công văn 6258/UBND-KTN ngày 

18/10/2019 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ 

trương đầu tư

Dự án đã được phê duyệt KHSDĐ 2021 

nhưng không phê duyệt đất lúa, nay bổ 

sung 0,32 ha đất lúa theo hồ sơ đo đạc

3 Khu đô thị Đông Dương

Điện Nam 

Bắc; Điện 

Ngọc

18,99 0,77 0,77

Công văn số 7410/UBND-KTN ngày 15/12/2020 

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Dự án đã được phê duyệt KHSDĐ 2021 

nhưng không phê duyệt đất lúa, nay bổ 

sung 0,77 ha đất lúa theo hồ sơ đo đạc

4
Mở rộng nhà thờ Chư Vị Tiền Hiền Làng La Qua xã

Điện Minh
Điện Minh 0,53 0,45 0,45

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của 

HĐND xã Điện Minh V/v Điều chỉnh Nghị 

Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/05/2021 V/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng 

nhà thờ Chư Vị Tiền Hiền Làng La Qua xã Điện 

Minh, Hạng mục: Xây mới tường rào, san nền



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (21 danh

mục)

              83,80             9,41          6,98        2,43            -             -   

I

Cộng (= I+ II) : Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (21 danh mục)

              83,80             9,41          6,98        2,43            -             -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (21 

danh mục)
              83,80             9,41          6,98        2,43            -             -   

1 Cụm Công Nghiệp Việt An  Xã Bình Lâm                 8,56             2,48          0,35 2,13       

- Quyết định số 582/QĐ - UBND ngày 23/7/2021 

về phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định 

quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi 

tiết 1/500 cụm công nghiệp Việt An

- Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cưa 

xẻ chế biến gỗ

- Quyết định số 582/QĐ - UBND ngày 23/7/2021 

về phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định 

quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi 

tiết 1/500 cụm công nghiệp Việt An

- Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 

cưa xẻ chế biến gỗ

2

Xây dựng Cầu Ồ Ồ và đường nội thị 

phía Bắc thị trấn Tân An, huyện Hiệp 

Đức

TT Tân Bình 

(TT Tân An cũ)
              11,05             2,00 2,00        

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28/01/ 2019 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Cầu Ồ Ồ và đường nội 

thị phía Bắc thị trấnTân An, huyện Hiệp Đức

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28/01/ 2019 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Cầu Ồ Ồ và đường nội 

thị phía Bắc thị trấnTân An, huyện Hiệp Đức

3

Xây dựng Cầu Sông Khang và đường từ 

xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng 

Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên 

Phước

Xã  Bình Sơn, 

và Thăng Phước
              11,79             0,11 0,11        

Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/3/ 2019 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án  Cầu Sông Khang và đường 

từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng Phước, 

huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 

Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/3/ 2019 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án  Cầu Sông Khang và đường 

từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng Phước, 

huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước

4
Đường vào khu sản xuất  Na Sơn - 

Đông Bình xã Thăng Phước

Xã Thăng 

Phước
                5,70             0,50 0,50        

- Quyết định số 337 QĐ-UBND  ngày 

17/10/2017 của UBND huyện Hiệp Đức;

- Công văn số 82/UBND ngày 27/8/2019 của 

UBND huyện Hiệp Đức V/v Giao nhiệm vụ lập 

hồ sơ chuẩn bị đầu tư kế hoạch ĐTXD năm 2020

- Quyết định số 337 QĐ-UBND  ngày 

17/10/2017 của UBND huyện Hiệp Đức;

- Công văn số 82/UBND ngày 27/8/2019 của 

UBND huyện Hiệp Đức V/v Giao nhiệm vụ lập 

hồ sơ chuẩn bị đầu tư kế hoạch ĐTXD năm 2020

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định tại 

Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà thực 

hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: QHSD 

đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên quan 

được phê duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về 

chủ trương đầu tư)

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC

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

Đơn vị tính: ha

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)Tổng cộng

 Trong đó 



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định tại 

Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà thực 

hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: QHSD 

đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên quan 

được phê duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về 

chủ trương đầu tư)

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)Tổng cộng

 Trong đó 

5  Hồ chứa nước Phước Hòa Xã Bình Sơn               20,00             0,50          0,50 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình Hồ chứa 

nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình Hồ chứa 

nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức

6  Sân thể thao xã  Xã Phước Trà                 2,00             0,27 0,27        

Quyết định số 197/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 05 

năm 2019 của UBND huyện Hiệp Đức về việc 

phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trung hạn Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2018 - 2019

Quyết định số 197/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 05 

năm 2019 của UBND huyện Hiệp Đức về việc 

phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trung hạn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2018 - 2019

7

Cầu Tân Bình và đường tránh QL 14E 

qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện 

Hiệp Đức

Thị trấn Tân 

Bình
              12,40             0,76 0,66        0,10       

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

các dự án; Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao 

nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã 

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

các dự án; Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao 

nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã 

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX

8
Khu công viên trung tâm thị trấn Tân 

Bình (GĐ 1)

thị trấn Tân 

Bình
              10,73             1,82 1,82        

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND huyện Hiệp Đức 

ngày 07/10/2021  về điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn vốn ngân sách huyện và danh  mục 

đầu tư mới năm 2022 

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND huyện Hiệp Đức 

ngày 07/10/2021  về điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn vốn ngân sách huyện và danh  mục 

đầu tư mới năm 2022 

9
Nhà Văn hóa và khu thể thao thôn 

Ngọc Chánh

Thôn Ngọc 

Chánh, Xã 

Bình Lâm

                0,20             0,20 0,20       

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của 

HĐND xã Bình Lâm về việc Thống nhất danh 

mục và quyết định chủ trương đầu tư Công trình 

nhóm C, kế hoạch đầu tư công năm 2021

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của 

HĐND xã Bình Lâm về việc Thống nhất danh 

mục và quyết định chủ trương đầu tư Công trình 

nhóm C, kế hoạch đầu tư công năm 2021

10

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh 

hưởng ngoài vạch GPMB không sản 

xuất được thuộc dự án Cầu Ồ Ồ và 

đường nội thị phía bắc thị trấn Tân An

thị trấn Tân 

Bình
                0,59             0,39 0,39        

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh

11

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh 

hưởng ngoài vạch GPMB không sản 

xuất được thuộc dự án đường từ Cầu Ồ 

Ồ đến huyện ủy

thị trấn Tân 

Bình
                0,03             0,03 0,03        

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

12

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh 

hưởng ngoài vạch GPMB không sản 

xuất được thuộc dự án Mở rộng sân vận 

động xã Quế Thọ

Xã Quế Thọ                 0,40             0,27 0,27        

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định tại 

Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà thực 

hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: QHSD 

đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh đã được phê 

duyệt tại ...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên quan 

được phê duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về 

chủ trương đầu tư)

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)Tổng cộng

 Trong đó 

13

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh 

hưởng ngoài vạch GPMB không sản 

xuất được thuộc dự án Cầu Sông Khang 

và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn và 

xã Thăng Phước huyện Hiệp Đức đi 

huyện Tiên Phước

Xã Thăng 

Phước
                0,35             0,08 0,08        

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu hồi và bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp 

còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch 

GPMB nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5) = 

(6)+…+(9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

TỔNG CỘNG (A+B) 36,79 8,97 2,74 0,00 6,23 0,00

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu

CMĐ sử dụng đất còn lại của kỳ

QHSD đất đến năm 2020 của

huyện (08 danh mục)

           8,62 2,74         2,74           -           -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục

công trình CMĐ dưới 10 ha đất

lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất

RĐD thông qua HĐND tỉnh (07

danh mục)

           8,62 2,74         2,74           -           -   

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (05 danh mục)
          8,20 2,54         2,54          -          -   

1  Sửa chữa, nâng cấp đập Gò Mít 
Xã Tam 

Vinh
           1,50             0,30         0,30 

Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 của UBND huyện Phú Ninh về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Nâng cấp Đập Gò Mít 

Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 của UBND huyện Phú Ninh về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Nâng cấp Đập Gò Mít 

2
Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư 

phố Chợ và Chợ trung tâm huyện

TT Phú 

Thịnh
           4,05 1,20            1,20        

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ 

nguồn vốn Qũy phát triển đất năm 2021 (đợt 

3);

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của HĐND huyện Phú Ninh về 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ 

nguồn vốn Qũy phát triển đất năm 2021 

(đợt 3);

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của HĐND huyện Phú Ninh về 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 

trên địa bàn huyện Phú Ninh

4
Chỉnh trang khu dân cư Nhà văn 

hóa xã Tam Dân

Xã Tam 

Dân
           0,90 0,90            0,90        

Quyết định số 2615/QD-UBND ngày 

27/4/2020 của UBND huyện Phú Ninh về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định số 2615/QD-UBND ngày 

27/4/2020 của UBND huyện Phú Ninh về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư

5
 Khu Tái định cư phục vụ GPMB 

Cụm CN Đồi 30 

TT Phú 

Thịnh
           1,75             0,14         0,14 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

28/9/2021 của HĐND huyện về kế hoạch 

đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

28/9/2021 của HĐND huyện về kế hoạch 

đầu tư công năm 2022

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

 Sử dụng đất nông nghiệp 

Tổng cộng

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định 

tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Phụ lục II

Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN PHÚ NINH

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



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT 
Tên danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

 Sử dụng đất nông nghiệp 

Tổng cộng

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định 

tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có liên 

quan được phê duyệt tại…; Văn bản 

chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách 

nhà nước (02 danh mục)
          0,42             0,20         0,20          -           -             -   

1

Cải tạo nâng tiết diện đường 

dây 110kV TBA 220kV Duy 

Xuyên - TBA 110kV Tam 

Thăng

Xã Tam An            0,11            0,08        0,08 

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 

110Kv thuộc dự án ĐZ 110Kv mạch 2 

Duy Xuyên - Tam Kỳ

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thỏa thuận hướng tuyến 

ĐZ 110Kv thuộc dự án ĐZ 110Kv 

mạch 2 Duy Xuyên - Tam Kỳ

 Tách ra từ dự 

án: Đường dây 

110kV mạch 2 

Duy Xuyên Tam 

Kỳ; Chuyển tiếp 

từ năm 2020, 

NQ 37/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2019 

2

Cải tạo nâng tiết diện đường 

dây 110kV TBA 220kV Tam 

Kỳ - TBA 110kV Tam Thăng

Xã Tam 

An, Xã 

Tam Đàn

           0,32            0,12        0,12 

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 

110Kv thuộc dự án ĐZ 110Kv mạch 2 

Duy Xuyên - Tam Kỳ

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thỏa thuận hướng tuyến 

ĐZ 110Kv thuộc dự án ĐZ 110Kv 

mạch 2 Duy Xuyên - Tam Kỳ

 Tách ra từ dự 

án: Đường dây 

110kV mạch 2 

Duy Xuyên Tam 

Kỳ; Chuyển tiếp 

từ năm 2020, 

NQ 37/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2019 

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu

CMĐ sử dụng đất còn lại của kỳ

QHSD đất đến năm 2020 của

huyện (01 danh mục)

         28,17             6,23     6,23 

I

Cộng (= I+ II) : Danh mục công

trình CMĐ dưới 10 ha đất lúa,

dưới 20 ha đất RPH, đất RĐD

thông qua HĐND tỉnh (01 danh

mục)

         28,17             6,23     6,23 

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (01 danh mục)
        28,17             6,23    6,23 

1  Hồ chứa nước Cha Mai Xã Tam Lộc          28,17             6,23     6,23 

Quyết định 3229/QĐ-BNN-KH ngày 

21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quyết định về chủ trương đầu tư dự án Cụm 

hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

Quyết định 3229/QĐ-BNN-KH ngày 

21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quyết định về chủ trương đầu tư dự án 

Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

PH 

 Đất 

rừng ĐD 

(1) (2) (3) (4)

 (5)= 

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Tổng cộng (A+B) (24 danh mục) 128,14     30,99       26,26        4,62       0,11           -   

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (03 danh mục)

12,36       3,12             -          3,12          -             -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (03 danh mục)

12,36       3,12             -          3,12          -             -   

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (02

danh mục)
12,22       3,08            -         3,08          -             -   

1 

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn các khu

dọc đường ĐT611B:

- Điểm bên nhà ông Lâm Văn Sương,

Huỳnh Đức Tám thôn Châu Sơn Đông;

- Khu Đồng Xoài, Khu xăng dầu cũ, Điểm

bên nhà ông Trần văn Huynh, Điểm bên

nhà ông Lê Văn Nhật thôn Thắng Đông;

- Điểm bên nhà ông Mai Văn Vinh, điểm

đối diện nhà ông Hoàng Kim Năm, Hoàng

Kim Minh, Khu cống bản số 1 thôn Tây

Trà.

- Điểm bên nhà Hồ Thanh Hải (ven đường

DH9), Thôn Châu Sơn.

Khu đối diện nhà Lê Thị Lẫm, Hồ Thị Tư

(ven đường DH28), Thôn Tây Trà.

 Xã Quế An        2,22       1,08        1,08 

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 của UBND huyện Quế Sơn 

Phê duyệt phương án khai thác quỹ đất 

năm 2021 tại các Khu, Điểm dân cư 

riêng lẻ tại xã Quế An , huyện Quế Sơn

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 của UBND huyện Quế Sơn 

Phê duyệt phương án khai thác quỹ đất 

năm 2021 tại các Khu, Điểm dân cư 

riêng lẻ tại xã Quế An , huyện Quế Sơn

2 

Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống

kênh tưới Hồ Việt an đến các xã Quế

Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3) 

Xã Quế 

Phong, Quế 

Long, Quế 

Châu, Quế 

Thuận và thị 

trấn Đông Phú

     10,00       2,00        2,00 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Tổng 

cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chú

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN

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

Đơn vị tính: ha

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

PH 

 Đất 

rừng ĐD 

 Tổng 

cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(01 danh mục)
      0,14       0,04            -         0,04          -             -   

1 
Giao đất ở Khu cạnh nhà ông Thưởng,

ông Dũng và vườn Hoè

Xã Quế Xuân 

2
       0,14       0,04        0,04 

Giao đất thu tiền SD đất cho hộ gia đình 

cá nhân

Giao đất thu tiền SD đất cho hộ gia đình 

cá nhân

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (21 danh mục)

115,78     27,87       26,26        1,50       0,11           -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (21 danh mục)

115,78     27,87       26,26        1,50       0,11           -   

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (14

danh mục)
27,16       7,57         5,96        1,50       0,11           -   

1 
Cầu Trà Đình xã Quế Phú, huyện Quế

Sơn 
 Xã Quế Phú        1,90       0,63         0,63 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 của UBND huyện 

Quế Sơn V/v giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Quyết định số 3811/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Cầu Trà Đình, 

xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 của UBND huyện 

Quế Sơn V/v giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Quyết định số 3811/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Cầu Trà Đình, 

xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

2 

Xây dựng hệ thống kênh N2, N6, An

Xuân, Hạng mục vị trí đặt trạm bơm, bể

chứa nước, kênh dẫn

 Xã Quế Mỹ 

(Phú Thọ cũ) 
       4,80       1,70         0,50        1,20 

- Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 

31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh 

trạm bơm Phước Chỉ

- Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 

31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh 

trạm bơm Phước Chỉ



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

PH 

 Đất 

rừng ĐD 

 Tổng 

cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

3 Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An  Xã Quế An        7,00       0,50         0,50 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

v/v Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C

- QĐ số 3766/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020 v/v phê duyệt dự án ĐTXD 

công trình Hồ chứa nước Châu Sơn, xã 

Quế An, huyện Quế Sơn.

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phân 

bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021 cho 

các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

v/v Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C

- QĐ số 3766/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020 v/v phê duyệt dự án ĐTXD 

công trình Hồ chứa nước Châu Sơn, xã 

Quế An, huyện Quế Sơn.

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phân 

bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021 cho 

các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

4 

Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110 kV

TBA 220 kV Duy Xuyên - TBA 110 kV

Tam Thăng

Xã Quế Xuân 

1, Quế Mỹ, 

Quế Phú, TT. 

Hương An, 

Quế Xuân 2

       0,09       0,04         0,04          -             -   

- Công văn số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 

v/v thảo thuận hướng tuyến ĐZ 110kV 

thuộc dự án ĐZ 110kV mạch 2 Duy 

Xuyên – Tam Kỳ.

- Công văn số 4920/NPMU-ĐB ngày 

03/9/2021 của BQLDA Lưới điện Miền 

trung V/v đăng ký chuyển tiếp KHSD 

đất các dự án điện trên địa bàn huyện 

Quế Sơn 

- Công văn số 112/TB-UBND ngày 

25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 

v/v thảo thuận hướng tuyến ĐZ 110kV 

thuộc dự án ĐZ 110kV mạch 2 Duy 

Xuyên – Tam Kỳ.

- Công văn số 4920/NPMU-ĐB ngày 

03/9/2021 của BQLDA Lưới điện Miền 

trung V/v đăng ký chuyển tiếp KHSD 

đất các dự án điện trên địa bàn huyện 

Quế Sơn 



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

PH 

 Đất 

rừng ĐD 

 Tổng 

cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

5 

Khu tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạc

lỡ các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương

An huyện Quế Sơn 

Xã Quế Xuân 

1, Quế Phú, 

Hương An

0,45       0,45         0,45 

- Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính 

phủ Quyết định về việc hỗ trợ vốn từ 

nguồn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2018 cho các địa phương thực hiện 

các nhiệm vụ cấp bách;

- Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 

22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc Phê duyệt DA ĐTXD  công 

trình Khu tái định cư di dời khẩn cấp 

vùng sạc lỡ các xã Quế Xuân 1, Quế 

Phú và Hương An huyện Quế Sơn;

- Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trinh khu tái định cư di 

dời khẩn cấp vùng sạc lỡ các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An huyện 

Quế Sơn

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

21/4/2020 của HĐND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự án 

Nhóm B, Nhóm C vốn ngân sách Trung 

ương.

- Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính 

phủ Quyết định về việc hỗ trợ vốn từ 

nguồn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2018 cho các địa phương thực hiện 

các nhiệm vụ cấp bách;

- Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 

22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc Phê duyệt DA ĐTXD  công 

trình Khu tái định cư di dời khẩn cấp 

vùng sạc lỡ các xã Quế Xuân 1, Quế 

Phú và Hương An huyện Quế Sơn;

- Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trinh khu tái định cư di 

dời khẩn cấp vùng sạc lỡ các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An huyện 

Quế Sơn

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

21/4/2020 của HĐND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự án 

Nhóm B, Nhóm C vốn ngân sách Trung 

ương.

Bổ sung đất 

lúa

6 
Tượng đài và Công viên DTLS chiến

thắng Mộc Bài thôn Phú Trung 
Xã Quế Phú        0,63       0,63 0,63       

- Công văn số 146/CV-MECTA ngày 

27/5/2019 của Công ty cổ phần Mecta 

về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng 

đài công viên chiến thắng Mộc Bài.

- Công văn số 146/CV-MECTA ngày 

27/5/2019 của Công ty cổ phần Mecta 

về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng 

đài công viên chiến thắng Mộc Bài.

7 Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Xã Quế 

Thuận; Quế 

Châu

       2,90       0,32         0,32 

Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Phê duyệt dự án ĐTXD Trường THPT 

Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn

Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Phê duyệt dự án ĐTXD Trường THPT 

Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

PH 

 Đất 

rừng ĐD 

 Tổng 

cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

8 Nhà sinh hoạt VH thôn Phú Vĩnh
 Xã Quế Xuân 

2 
       0,25       0,05         0,05 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 

13/6/2019 của UBND huyện Quế Sơn 

V/v phân bổ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách 

huyện để thực hiện CTMTQGXD NTM 

năm 2019

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 

13/6/2019 của UBND huyện Quế Sơn 

V/v phân bổ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách 

huyện để thực hiện CTMTQGXD NTM 

năm 2019

9 
Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐH3.QS

(Quế Phú - Quế Cường)

 Xã Quế Phú, 

TT. Hương 

An, xã Quế 

Mỹ  

       5,17       0,70         0,70 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

v/v Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C;

- QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/1/2021 

v/v phê duyệt dự án ĐTXD Mở rộng 

mặt đường DH3.QS (Quế Phú - Quế 

Cường).

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phân 

bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021 cho 

các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

v/v Quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án nhóm B, nhóm C;

- QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/1/2021 

v/v phê duyệt dự án ĐTXD Mở rộng 

mặt đường DH3.QS (Quế Phú - Quế 

Cường).

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phân 

bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021 cho 

các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

10 Khu dân cư Phước Thành, xã Quế Thuận 
 Xã Quế 

Thuận 
       2,72       2,30         2,00        0,30 

 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

26/7/2021 của HĐND huyện Quế Sơn 

V/v điều chỉnh hình thức đầu tư, tăng 

tổng mức đầu tư và bổ sung DMĐT 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư công 

năm 2022 trên địa bàn huyện;'

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 

27/4/2020 của UBND huyện Quế Sơn 

về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng 

(tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư riêng lẻ xã 

Quế Thuận. 

 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

26/7/2021 của HĐND huyện Quế Sơn 

V/v điều chỉnh hình thức đầu tư, tăng 

tổng mức đầu tư và bổ sung DMĐT 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư công 

năm 2022 trên địa bàn huyện;'

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 

27/4/2020 của UBND huyện Quế Sơn 

về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng 

(tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư riêng lẻ xã 

Quế Thuận. 

11 
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực Thăng

Bình - Duy Xuyên - Điện Bàn

Xã Quế Phú, 

Quế Xuân 1, 

Quế Xuân 2, 

TT. Hương An

       0,05       0,02         0,02 

- Quyết định số 8329/QĐ-EVN CPC 

ngày 01/12/2015 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Trung về việc giao quản 

lý đầu tư xây dựng dự án- Công văn số 

7266/UBND –KTN ngày 12/12/2018 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều 

chỉnh, thỏa thuận vị trí TBA 110kV 

Quế Sơn và tuyến ĐZ.

- Quyết định số 8329/QĐ-EVN CPC 

ngày 01/12/2015 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Trung về việc giao quản 

lý đầu tư xây dựng dự án- Công văn số 

7266/UBND –KTN ngày 12/12/2018 

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều 

chỉnh, thỏa thuận vị trí TBA 110kV 

Quế Sơn và tuyến ĐZ.
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 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

12 Nhà văn hoá xã tại thôn Trung Hạ Xã Quế Hiệp        0,10       0,10         0,10 

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND huyện Quế Sơn 

V/v Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh 

để thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2021;

- Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 

07/7/2021 của UBND xã Quế Hiệp về 

việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND huyện Quế Sơn 

V/v Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh 

để thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2021;

- Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 

07/7/2021 của UBND xã Quế Hiệp về 

việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng

13 
Mở rộng trường mẫu giáo Hương An -

Phân hiệu 2
 TT Hương An        0,06       0,02 0,02       -        

Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 của UBND Quế Sơn V/v 

Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, 

huyện năm 2021; Quyết định 542/QĐ-

UBND ngày 09/6/2021 của UBND 

huyện Quế Sơn Phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng trường mẫu giáo 

Hương An

Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 của UBND Quế Sơn V/v 

Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, 

huyện năm 2021; Quyết định 542/QĐ-

UBND ngày 09/6/2021 của UBND 

huyện Quế Sơn Phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng trường mẫu giáo 

Hương An

14 Dự án khôi phục tái thiết đường ĐT 611 Xã Quế Long 1,04       -       0,11     

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021 của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh 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 8/8/2021 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.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021 của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh 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 8/8/2021 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.

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(07 danh mục)
     88,63     20,30      20,30           -            -             -   
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 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

1 Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt 
 Xã Quế 

Thuận  
     50,00       5,45         5,45 

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh 

Quảng Nam ngày 28 tháng 12 năm 

2018 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét 

đến năm 2035;

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam Quyết định về việc thành lập Cụm 

công nghiệp Gò Đồng Mặt tại xã Quế 

Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam.

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh 

Quảng Nam ngày 28 tháng 12 năm 

2018 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét 

đến năm 2035;

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam Quyết định về việc thành lập Cụm 

công nghiệp Gò Đồng Mặt tại xã Quế 

Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam.

2  Khu dân cư nông thôn Hương Quế Đông Xã Quế Phú        1,62       1,18 1,18       

- Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 

22/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án ĐTXD 

nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông; xã 

Quế Phú, huyện Quế Sơn để tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

- Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 

22/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án ĐTXD 

nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông; xã 

Quế Phú, huyện Quế Sơn để tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

3 Khu dân cư Trung tâm xã Quế Xuân 1
Xã Quế Xuân 

1
       4,19 4,19              4,19 

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 

18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc chấp thuận chủ trương nghiên 

cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, khu đô thị năm 2021

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 

18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc chấp thuận chủ

trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở, khu đô thị năm 2021

4 Khu phố chợ Mộc Bài
Thôn Mộc Bài,

xã Quế Phú
       8,80 8,00              8,00 

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 

18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc chấp thuận chủ trương nghiên 

cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, khu đô thị năm 2021

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 

18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc chấp thuận chủ trương nghiên 

cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, khu đô thị năm 2021

5 Khu dân cư Đông Cầu Hương An
Thị trấn 

Hương An
     22,40 1,28              1,28 

Nghi quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam; 

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển 

khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà 

ở năm 2021

Nghi quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam; 

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển 

khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà 

ở năm 2021
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rừng 
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cộng 

 Trong đó Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Chi chúSTT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 

 Diện 

tích  

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

6 
Dự án xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân

cư số 2 - TT. Đông Phú
 TT Đông Phú        1,52       0,10         0,10 

- Công văn số 3020/UBND-KTN ngày 

16/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư 

số 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

- Công văn số 3020/UBND-KTN ngày 

16/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư 

số 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

7 

Giao đất, CMĐ tái định cư cho các hộ dân

thuộc dự án phải di dời để xây dựng

trường THPT Trần Đại Nghĩa

Thôn Phước 

Thành, xã 

Quế Thuận

       0,10       0,10         0,10 

Công văn số 759/UBND-NC ngày 

13/02/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chỉ đạo các dự án chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XXII

Công văn số 759/UBND-NC ngày 

13/02/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chỉ đạo các dự án chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII



















(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+

8+9)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

TỔNG CỘNG (A+B) (22 danh

mục)
271,29 21,85 17,78 4,07           -              -   

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu

CMĐ sử dụng đất còn lại của kỳ

QHSD đất đến năm 2020 của

huyện (7 danh mục)

46,47 6,39 3,53 2,86           -              -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công

trình CMĐ dưới 10 ha đất lúa,

dưới 20 ha đất RPH, đất RĐD

thông qua HĐND tỉnh (7 danh

mục)

46,47 6,39 3,53 2,86         -            -   

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(6 danh mục)
        44,32      4,96          2,10      2,86         -            -   

1

Đường QL 40B (đoạn từ đường vào

tuyến cao tốc đến đường tránh TT.

Tiên Kỳ)

Xã Tiên 

Thọ, TT 

Tiên Kỳ

          5,47 1,70              0,64      1,06 

Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 

08/3/2019 của HĐND tỉnh V/v chủ 

trương đầu tư dự án Đường QL 40B 

(đoạn từ đường vào tuyến cáo tốc đến 

đường tránh TT. Tiên Kỳ) 

Quyết định số 08/QĐ-HĐND 

ngày 08/3/2019 của HĐND tỉnh 

V/v chủ trương đầu tư dự án 

Đường QL 40B (đoạn từ đường 

vào tuyến cáo tốc đến đường 

tránh TT. Tiên Kỳ) 

Đang thực 

hiện

2

Dự án Đường tránh lũ nối nội thị

Tiên Kỳ với Quốc lộ 40B và xây

dựng khu Tái định cư làng nghề

Bình Yên

TT Tiên Kỳ         30,00 2,00              0,50      1,50 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2021;

- Quyết định số 1186/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Đường tránh lũ 

nối nội thị Tiên Kỳ với QL 40B

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 1186/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình: Đường 

tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với 

QL 40B

Đang thực 

hiện

Phụ lục II

  DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TIÊN PHƯỚC

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

Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 



TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 

3

Khôi phục, cải tạo tuyến ĐH 6.TP lý

trình KM6+525-Km8+540 và

Km10+00-Km12+550 huyện Tiên

Phước (Dự án LRAMP)

Xã Tiên 

Ngọc, Tiên 

Lãnh

4,04          0,16     0,16        -       -     -      

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/7/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu 

tư xây dựng công trình: Khôi phục, 

cải tạo tuyến ĐH 6.TP lý trình 

Km10+00-Km12+550 huyện Tiên 

Phước;

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/7/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu 

tư xây dựng công trình: Khôi phục, 

cải tạo tuyến ĐH 6.TP lý trình 

KM6+525-Km8+540 huyện Tiên 

Phước 

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/7/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Phê duyệt Báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng công 

trình: Khôi phục, cải tạo tuyến 

ĐH 6.TP lý trình Km10+00-

Km12+550 huyện Tiên Phước;

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/7/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Phê duyệt Báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng công 

trình: Khôi phục, cải tạo tuyến 

ĐH 6.TP lý trình KM6+525-

Km8+540 huyện Tiên Phước 

Đang thực 

hiện

4

Mở rộng khuôn viên Khu di tích

Quốc gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh

Thúc Kháng

Xã Tiên 

Cảnh
          2,00 0,70              0,50      0,20 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về Dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2021

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2021

Đang thực 

hiện

5
Khu dân cư tập trung Gò Má thôn 1,

xã Tiên Cảnh

Xã Tiên 

Cảnh
          1,50 0,20              0,10      0,10 

Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 

11/7/2018 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v phê duyệt Kế hoạch thu 

hồi đất thực hiện công trình: Khu bố 

trí dân cư tập trung Gò Má thôn 1, xã 

Tiên Cảnh

Quyết định số 1653/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2018 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v phê duyệt 

Kế hoạch thu hồi đất thực hiện 

công trình: Khu bố trí dân cư tập 

trung Gò Má thôn 1, xã Tiên 

Cảnh

Đang thực 

hiện

6 Khu dân cư phố chợ Tiên Cẩm
Xã Tiên 

Cẩm
          1,31 0,20              0,20 

Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 

21/3/2019 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh 

tế - Kỹ thuật

Quyết định số 321/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2019 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt 

Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Đang thực 

hiện

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (01 danh mục)
          2,15      1,43          1,43          -           -            -   



TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 

1 Khu phố mới Phước An TT Tiên Kỳ           2,15 1,43              1,43 

Công văn số 2229/UBND - KTN 

ngày 27/05/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án phát triển bất 

động sản Khu phố mới Phước An, 

huyện Tiên Phước. 

Công văn số 2229/UBND - KTN 

ngày 27/05/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án phát 

triển bất động sản Khu phố mới 

Phước An, huyện Tiên Phước. 

Đang thực 

hiện

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu

CMĐ sử dụng đất còn lại của kỳ

QHSD đất đến năm 2020 của

huyện (15 danh mục)

      224,82    15,45        14,25      1,21         -            -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công

trình CMĐ dưới 10 ha đất lúa,

dưới 20 ha đất RPH, đất RĐD

thông qua HĐND tỉnh (15 danh

mục)

      224,82    15,45        14,25      1,21         -            -   

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(15 danh mục)
      224,82    15,45        14,25      1,21         -            -   

1
Thu hồi đất bồi lấp do mở rộng

trường bắn, thao trường huấn luyện
 Tiên Phong           2,80      2,80          2,80 

Thông báo số 501/TB-UBND ngày 

08/11/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nge 

báo cáo các nội dung liên quan đến 

việc mở rộng trường bắn, thao trường 

huấn luyện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Thông báo số 501/TB-UBND 

ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại 

cuộc họp nge báo cáo các nội 

dung liên quan đến việc mở rộng 

trường bắn, thao trường huấn 

luyện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 



TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 

2
Thao trường tổng hợp Bộ CHQS

tỉnh Quảng Nam
Tiên Phong       214,13      6,40 6,40        

Thông báo số 34/TB-UBND ngày 

26/11/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về chủ trương thu hồi đất để 

thực hiện dự án xây dựng Thao 

trường tổng hợp và Trung tâm huấn 

luyện dự bị động viên (E885) do Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, 

tại huyện Tiên Phước và huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 34/TB-UBND 

ngày 26/11/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về chủ trương thu 

hồi đất để thực hiện dự án xây 

dựng Thao trường tổng hợp và 

Trung tâm huấn luyện dự bị động 

viên (E885) do Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh làm chủ đầu tư, tại huyện 

Tiên Phước và huyện Phú Ninh, 

tỉnh Quảng Nam

3 Cầu  Ông Diệm Tiên Châu Xã Tiên Châu 0,25          0,08              0,08 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

24/7/2021 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2021 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022

4 Tuyến Cầu Lò Rèn - Yểm Đồng Ván
Xã Tiên 

Châu
1,00          0,80              0,40      0,40 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

24/7/2021 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2021 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022

5
Mở rộng đường trung tâm xã(giai

đoạn 2)
Tiên Ngọc 0,50          0,02              0,02 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 

19/5/2021 của UBND huyện Tiên 

Phước về phê duyệt danh mục kế 

hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

thuộc Chương trình MTQĐ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2022

Quyết định số 1059/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2021 của UBND 

huyện Tiên Phước về phê duyệt 

danh mục kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng thuộc 

Chương trình MTQĐ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2022

6
Trạm bơm Thiên Lu (Lấy nước suối

Thiên Lu)

 Xã Tiên 

Hiệp 
          0,20 0,20              0,20 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

24/7/2021 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2021 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022



TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 

7 Xây dựng mới khu thể thao xã
 Xã Tiên 

Lãnh 
1,20          0,82     0,70 0,12

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 06 năm 2021 của UBND 

huyện Tiên Phước về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu công trình: Xây 

dựng khu thể thao xã Tiên Lãnh

Quyết định số 371/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 06 năm 2021 của 

UBND huyện Tiên Phước về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình: Xây dựng khu 

thể thao xã Tiên Lãnh

8

Khu tái định cư dự án liên kết vùng

xã Tiên Mỹ: Khu đồng gần Chùa

Tiên Mỹ

 Tiên Mỹ           0,70 0,70              0,60      0,10 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 

12/11/2021 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v thống nhất các vị trí xây 

dựng các khu TĐC phục vụ cho dự 

án Lên kết vùng miền trung tỉnh 

Quảng Nam

Công văn số 3625/UBND-TH 

ngày 12/11/2021 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v thống 

nhất các vị trí xây dựng các khu 

TĐC phục vụ cho dự án Lên kết 

vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

9

Khu tái định cư dự án liên kết vùng

xã Tiên Mỹ: Khu đồng gần Trường

THPT Huỳnh Thúc Kháng

 Tiên Mỹ           0,16 0,06          0,06 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 

12/11/2021 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v thống nhất các vị trí xây 

dựng các khu TĐC phục vụ cho dự 

án Lên kết vùng miền trung tỉnh 

Quảng Nam

Công văn số 3625/UBND-TH 

ngày 12/11/2021 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v thống 

nhất các vị trí xây dựng các khu 

TĐC phục vụ cho dự án Lên kết 

vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

10
Khu tái định cư dự án liên kết vùng

xã Tiên Mỹ: Khu Đám Sính
Xã Tiên Mỹ           0,30 0,10              0,10 

- Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 

17/4/2019; Quyết định số 798/QĐ-

UBND ngày 17/4/2019 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v thu hồi đất để 

thực hiện công trình: Khu dân cư 

Đám Sính

- Quyết định số 797/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2019; Quyết định số 

798/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 

của UBND huyện Tiên Phước 

V/v thu hồi đất để thực hiện công 

trình: Khu dân cư Đám Sính

Đang thực 

hiện

11
Khu tái định cư dự án liên kết vùng

xã Tiên Cảnh
 Tiên Cảnh           0,80 0,80              0,75      0,05 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 

12/11/2021 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v thống nhất các vị trí xây 

dựng các khu TĐC phục vụ cho dự 

án Lên kết vùng miền trung tỉnh 

Quảng Nam

Công văn số 3625/UBND-TH 

ngày 12/11/2021 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v thống 

nhất các vị trí xây dựng các khu 

TĐC phục vụ cho dự án Lên kết 

vùng miền trung tỉnh Quảng Nam



TT Tên danh mục chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án

 Sử dụng từ các loại đất 

 Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

đối với công trình, dự án quy định tại Điều 61, 

Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  
Tổng cộng

 Đất chuyên 

trồng lúa 

nước 

 Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

 Rừng 

phòng 

hộ 

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú  Rừng 

đặc dụng 

12

Khu tái định cư dự án liên kết vùng

xã Tiên Hiệp: Khu đồng bà Quang

đoạn trước Trạm y  tế xã

 Tiên Hiệp           0,50 0,40              0,40 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 

12/11/2021 của UBND huyện Tiên 

Phước V/v thống nhất các vị trí xây 

dựng các khu TĐC phục vụ cho dự 

án Lên kết vùng miền trung tỉnh 

Quảng Nam

Công văn số 3625/UBND-TH 

ngày 12/11/2021 của UBND 

huyện Tiên Phước V/v thống 

nhất các vị trí xây dựng các khu 

TĐC phục vụ cho dự án Lên kết 

vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

13
Khu dân cư, TĐC Đồng Quang Tiên

Mỹ
Xã Tiên Mỹ 1,00          1,00              1,00 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án nhóm C trên địa 

bàn huyện Tiên Phước

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2020 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm C trên địa bàn huyện 

Tiên Phước

14
Điểm sắp xếp dân cư tập trung

Đồng Làng

Xã Tiên 

Châu
1,20          1,20              0,80      0,40 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

24/7/2021 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2021 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022

15 Nhà văn hóa thôn Phường Thuốc
Xã Tiên 

Phong
0,08          0,08          0,08 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

24/7/2021 của HĐND huyện Tiên 

Phước về việc thông qua dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2021 của HĐND 

huyện Tiên Phước về việc thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022















Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ sử dụng

đất còn lại của kỳ QHSD đất đến năm 2020

của huyện (05 danh mục)

19,03 6,17 0,60 3,27 2,30

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình CMĐ

dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất

RĐD thông qua HĐND tỉnh (05 danh mục)

19,03 6,17 0,60 3,27 2,30

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (04 danh

mục)
19,03 6,17 0,60 3,27 2,30

1
Nâng cấp tuyến đường giao thông từ quốc lộ

14H đến đường vào kho đạn CK55 
 Quế Trung 2,10 0,60 0,60

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

09/9/2022 của HĐND huyện Nông 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án nhóm C từ nguồn ngân 

sách huyện năm 2022

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

09/9/2022 của HĐND huyện Nông Sơn 

về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm C từ nguồn ngân sách huyện 

năm 2022

Sử dụng 0,60 ha 

trong 0,67 ha 

LUC còn lại chưa 

thực hiện

2
 Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh

Phước (bổ sung)
 Quế Trung 2,30 2,30 2,30

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 

8/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường ô tô đến 

Trung tâm hành chính xã Ninh Phước 

(sáp nhập xã Quế Phước và xã Quế 

Ninh)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 

8/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường ô tô đến Trung tâm hành 

chính xã Ninh Phước (sáp nhập xã Quế 

Phước và xã Quế Ninh)

Sử dụng trong 

1,91 ha RPH còn 

lại chưa thực hiện; 

còn lại 0,39 ha 

đăng lý vượt chỉ 

tiêu còn lại

3 Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn Quế Trung 9,64 2,07 2,07

Quyết định số số 2820/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án nâng cấp đập Hố Cái, 

Nông Sơn

Quyết định số số 2820/QĐ-UBND ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

nâng cấp đập Hố Cái, Nông Sơn

4

Cụm CN Nông Sơn (Bao gồm 2,20 ha hạng

mục: San ủi mặt bằng, hệ thống hạ tầng đã thông

qua tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày

09/9/2022 của HĐND huyện Nông Sơn về phê

duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C và

2,79 ha còn lại từ KHSD đất 2021 chuyển sang)

Quế Trung 4,99 1,20 1,20

Quyết định số 3730/QD-UBND ngày 

26/10/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt chủ trương  đầu tư dự 

án; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND 

ngày 09/9/2022 của HĐND huyện 

Nông Sơn về phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án nhóm C từ nguồn 

ngân sách huyện năm 2022

Quyết định số 3730/QD-UBND ngày 

26/10/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt chủ trương  đầu tư dự 

án; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

09/9/2022 của HĐND huyện Nông Sơn 

về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm C từ nguồn ngân sách huyện 

năm 2022

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01

danh mục)

1

Giao đất ở xen kẻ trong khu dân cư nông thôn:

thửa 1528, 1529 tờ bản đồ số 10; thửa 886, 887,

888  tờ bản đồ số14.

Quế Lộc 0,13 0,13 0,13

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 

19/12/2017 của UBND huyện Nông 

Sơn vv phê duyệt đồ án điều chỉnh 

NTM kết hợp rà soát QH sắp xếp, bố trí 

dân cư gắn với XD NTM xã Quế Lộc

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NÔNG SƠN

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

Đơn vị tính: ha 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án 

quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân 

sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; QHSD 

đất cấp huyện đã được phê duyệt tại…; 

KHSD đất cấp huyện đã được phê duyệt 

tại…; QH khác có liên quan được phê 

duyệt tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

trương đầu tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Trong đó

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Tổng 

cộng



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa 

nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ sử dụng

đất còn lại của kỳ QHSD đất đến năm 2020

của huyện (06 danh mục)

111,94 4,49 0,59

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình CMĐ

dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất

RĐD thông qua HĐND tỉnh (06 danh mục)

111,94 4,49 0,59

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (04 danh

mục)
17,50 2,42 0,10

1

Giải phóng mặt bằng, san nền, mở đường giao

thông và hạ thế điện vào khu trường bắn - thao

trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện

Nam Trà My

Trà Tập 9,27 1,15

Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2021 của HĐND huyện Nam Trà My 

điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu 

tư kế hoạch năm 2021

Dự án được phê duyệt bổ sung KHSD 

đất 2021 (được HĐND tỉnh thông qua 

nghị quyết 65/NQ-HĐND nhưng chưa 

thông qua CMĐ đất lúa)

2021 ch/sang

2 Khu thể thao xã Trà Cang  Trà Cang 0,45 0,10

Quyết định chủ trương đầu tư số 2559/QĐ-

UBND ngày 23/10/2019 Phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng dự án; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2021 của HĐND huyện Nam Trà My 

điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu 

tư kế hoạch năm 2021

Dự án được phê duyệt bổ sung KHSD 

đất 2021 nhưng không đăng ký đất 

rừng phòng hộ, nay xin bổ sung

2020, 2021 

ch/sang

3 Cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don Trà Don 4,55 1,11

Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 

26/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp 

Trà Mai - Trà Don

Dự án đã GPMB nhưng chưa lập thủ 

tục giao đất, nay xin bổ sung 1,11 ha 

LUK để thực hiện hồ sơ giao đất theo 

quy định

2021 ch/sang

4
Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên

chợ sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My
Trà Mai 3,23 0,16

Quyết định 848/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của 

UBND tỉnh về phê duyệt dự án ĐTXD công 

trình.

Dự án được phê duyệt bổ sung KHSD 

đất 2021 (được HĐND tỉnh thông qua 

nghị quyết 65/NQ-HĐND nhưng chưa 

thông qua CMĐ đất lúa)

2021 ch/sang

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (02

danh mục)
94,44 2,07 0,49

1 Thủy điện Tăk Lê Trà Nam 51,54 2,00 0,49

Quyết định chủ trương đầu tư số 3855/QĐ-

UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam; Quyết định số 484/QĐ-BCT ngày 

14/2/2020 của Bộ Công Thương

Dự án đang điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết, đã được phê duyệt KHSD đất 2021 

nhưng không có LUK, RPH; nay xin bổ 

sung 2 ha LUK và 0,49 ha RPH cho 

đúng với hồ sơ đang điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết 1/500

2019, 2020, 2021 

ch/sang

2 Thủy điện Trà Leng 2
Trà Dơn, Trà 

Leng
42,90 0,07

Công văn số 2831/UBND-KTN ngày 31/5/2018 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương 

đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện 

Nam Trà My và lưới điện 110kv đấu nối

Dự án được phê duyệt KHSD đất 2021 

nhưng không có LUC, nay xin bổ bổ 

sung 0,77 ha LUC theo hồ sơ đo đạc

2019, 2020, 2021 

ch/sang

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự 

án 

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NAM TRÀ MY

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

Đơn vị tính: ha 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định tại 

Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà thực 

hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại 

...; QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu 

tư)

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Trong đó



LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (14) 

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ sử

dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất đến

năm 2020 của huyện (02 danh mục)  

4,11 0,02 0,01 0,01

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất

RPH, đất RĐD thông qua HĐND tỉnh (02

danh mục)

4,11 0,02 0,01 0,01

I.1
Dự án thuộc ngân sách nhà nước (02 danh

mục)
4,11 0,02 0,01 0,01

1 Cầu Xà Ka Phước Công
Phước 

Công
1,60 0,01 0,01

Quyết định số 3607/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt dự án đầu tư; Quyết 

định số 1588/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 của UBND huyện 

Phước Sơn về phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

UBND 

HUYỆN

Năm 2021 cho phép 

CMĐ theo NQ 73 là 

0,05 ha Luc, năm 

2022 chuyển thành 

0,01 Luk; Chuyển tiếp 

từ 2019, NQ 20, từ 

2020, 2021

2

Khu dân cư thôn 4 (thôn 6 cũ) xã Phước

Chánh (tên 2021: Khu tái định cư thôn 4

(thôn 6 cũ) xã Phước Chánh) 

Phước 

Chánh
2,51 0,01 0,01

QĐ 1587/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 của UBDN huyện 

Phước Sơn phê duyệt chủ trương 

đầu tư; QĐ số 2133/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 phê duyệt báo 

cáo KTKT

 Ban quản 

lý dự án 

ĐTXD&PT

QĐ huyện 

Phước Sơn 

năm 2021 phê duyệt 

THĐ ở NQ25, chưa 

có CMĐ, 2022 đăng 

ký thêm LUC; chuyển 

tiếp từ 2021

I.2 Dự án ngoài ngân sách Nhà nước

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

Tổng cộng

Phụ lục II

Trong đó:

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

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN

Đơn vị tính: ha 

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trương đầu tư



Đất 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Đất 

rừng 

phòng 

hộ

Đất 

rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (02 danh

mục)

30,34 3,76 0,48 0,04 3,24 0,00

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công

trình CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20

ha đất RPH, đất RĐD thông qua

HĐND tỉnh (02 danh mục)

30,34 3,76 0,48 0,04 3,24 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (01

danh mục)
       0,10 0,10    0,10       -           -           -   

1
Mở rộng trường PTDTBT THCS Nguyễn

Bá Ngọc
Xã Bhalêê 0,10 0,10 0,10   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

06/8/2021 của UBND huyện Tây Giang Về 

thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025; bổ sung 

danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

và danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 

2022 trên địa bàn huyện Tây Giang

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

06/8/2021 của UBND huyện Tây Giang 

Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; 

bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 và danh mục Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 trên địa bàn 

huyện Tây Giang

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 

(01 danh mục)
30,24 3,66 0,38 0,04 3,24 0,00

1

Đường dây 110KW (giai đoạn 2) của

Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển

năng lượng

Xã A Tiêng, xã 

Lăng, xã Dang
30,24 3,66    0,38    0,04      3,24          -   

Công văn số 4880/UBND-KTN ngày 

29/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc thỏa thuận phương án tuyến ĐZ 

110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy 

vào lưới điện quốc gia

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về thông qua danh mục thu hồi đất và 

chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021

Công văn số 4880/UBND-KTN ngày 

29/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc thỏa thuận phương án tuyến ĐZ 

110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy 

vào lưới điện quốc gia

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về thông qua danh mục thu hồi đất 

và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại ...; 

QHSD đất cấp huyện đã được phê 

duyệt tại…; KHSD đất cấp huyện đã 

được phê duyệt tại…; QH khác có 

liên quan được phê duyệt tại…; Văn 

bản chấp thuận về chủ trương đầu 

tư)

 Phụ lục II 

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TÂY GIANG

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

Đơn vị tính: ha

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước.  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)

(5)=(6)+

(7)+(8)+

(9)

(6) (7) (8) (9) (10) (12)

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (04 danh mục) 

                 -   60,62 20,72          -         -   19,72 1,00

I

Cộng (= I+ II): Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (04 danh mục) 

                 -   60,62      20,72          -         -   19,72 1,00

I.1  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước                   -              -              -            -         -             -           -   

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (04 danh mục) 
                 -   60,62 20,72          -         -   19,72 1,00

1

Xử lý chống sạt lở móng cột vị trí: 4B và

vị trí 56A- Đường dây 220kV Sông Bung

2&4- Thạnh Mỹ 500 

Tà Pơơ 0,27        0,05          -         -   0,05         -   

Quyết định số 1057/QĐ - PCT2 

ngày 07/7/2021; 1156/QĐ - PCT2 

ngày 16/7/2021 của công ty truyền 

tải điện 2

Quyết định số 1057/QĐ - PCT2 

ngày 07/7/2021; 1156/QĐ - PCT2 

ngày 16/7/2021 của công ty truyền 

tải điện 2

2

Trạm cắt 220kV Đak Ooc và nhánh rẻ

220kV đấu nối vào đường dây 220kV,

đường dây 220kV từ nhà máy thủy điện

Nam E-Moun (Lào) đến trạm cắt 220kV

Dak Ooc 

La Dêê 12,00        3,15          -         -   2,15 1,00

Công văn 1214/TTg-CN ngày 

30/9/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ; CV số 2203/UBND-KTN ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam; QĐ số 1666/QĐ-EVN ngày 

23/11/2020 V/v phê duyệt DAĐT 

xây dựng CT Trạm cắt 220kV Đăk 

Ooc và các đường dây 220kV đấu 

nối từ nhà máy thủy điện Nam 

Emoun (Lào) vào Hệ thống điện 

Việt Nam

Công văn 1214/TTg-CN ngày 

30/9/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ; CV số 2203/UBND-KTN ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam; QĐ số 1666/QĐ-EVN ngày 

23/11/2020 V/v phê duyệt DAĐT 

xây dựng CT Trạm cắt 220kV Đăk 

Ooc và các đường dây 220kV đấu 

nối từ nhà máy thủy điện Nam 

Emoun (Lào) vào Hệ thống điện 

Việt Nam

3

Xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 14A-

Đường dây 220kV Sông Bung 2&4-

Thạnh Mỹ 500 

ZuôiH 0,35        0,35 0,35

Quyết định số 1092/QĐ - PCT2 

ngày 08/7/2021 của công ty truyền 

tải điện 2

Quyết định số 1092/QĐ - PCT2 

ngày 08/7/2021 của công ty truyền 

tải điện 2

Văn bản ghi vốn thực hiện trong 

năm kế hoạch đối với công trình, 

dự án quy định tại Điều 61, Điều 

62 của Luật Đất đai mà thực hiện 

bằng ngân sách nhà nước

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại 

...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt 

tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NAM GIANG

 (Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
                                              Đơn vị tính: ha 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)

(5)=(6)+

(7)+(8)+

(9)

(6) (7) (8) (9) (10) (12)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong 

năm kế hoạch đối với công trình, 

dự án quy định tại Điều 61, Điều 

62 của Luật Đất đai mà thực hiện 

bằng ngân sách nhà nước

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch 

tỉnh đã được phê duyệt tại ...; KHSD 

đất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại 

...; QHSD đất cấp huyện đã được 

phê duyệt tại…; KHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt 

tại…; Văn bản chấp thuận về chủ 

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

Trong đó

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

4

Đường dây 500kV từ nhà máy điện gió

Moonson (Lào) đến trạm biến áp 500kV

Thạnh Mỹ (đoạnh trên lãnh thổ Việt

Nam) và mở rộng ngăn lộ 500kV tại

TBA 500Kv Thạnh Mỹ  

Tà 

Bhing+Tà 

Pơ+Chà 

Vàl+La Dêê

48,00      17,17          -         -   17,17         -   

QĐ số 1944/QĐ-TTg ngày 

04/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ V/v đưa hệ thống truyền tải 

điện 500kV vào danh mục công 

trình quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia; CV số 938/TTg-CN 

ngày 21/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ V/v chủ trương nhập 

khẩu điện và phương án đấu nối 

Cụm nhà máy điện gió Monsoon 

(Lào)

QĐ số 1944/QĐ-TTg ngày 

04/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ V/v đưa hệ thống truyền tải điện 

500kV vào danh mục công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia; CV số 938/TTg-CN ngày 

21/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

V/v chủ trương nhập khẩu điện và 

phương án đấu nối Cụm nhà máy 

điện gió Monsoon (Lào)



LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (13) 

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ sử

dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất đến năm

2020 của huyện (37 danh mục) 

156,38 86,36 50,24 1,40 34,72

I

Cộng (= I.1+ I.2): Danh mục công trình CMĐ

dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất

RĐD thông qua HĐND tỉnh (37 danh mục)

156,38 86,36 50,24 1,40 34,72

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (34 danh

mục)
124,56 67,21 49,79 1,40 16,02

1

Dự án thành phần 2 Đường nối từ đường Võ

Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A thuộc dự án

Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Bình Sa; Bình 

Trung; Bình Tú; 

Bình Triều; Bình 

Phục; Bình Giang

53,23 21,95 8,93 13,02

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam 

số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020, số 

22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về việc quyết 

định và quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 

(Võ Chí Công)

Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam

Tăng diện tích 8,93 LUC, 

11,02 ha RPH (từ 2 lên 

13,02); Chuyển tiếp từ 

2020; 2021

2
Đầu tư xây dựng công trình tuyến giao thông

nội thị Lý Tự Trọng
Thị trấn Hà Lam 2,23 0,05 0,05

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016 của UBND huyện về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng

UBND huyện 

Thăng Bình

 tăng 0,04 luc từ 0,01 lên 

0,05; Chuyển tiếp từ 2020, 

2021

3  Đường 14E-Làng thanh niên (Duy Tân) Thị trấn Hà Lam 6,20 3,36 3,36

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 

của HĐND huyện Thăng Bình về Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 
tăng 0,56 luc từ 2,8 lên 

3,36; Chuyển tiếp từ 2021

4 Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý)
Thị trấn Hà Lam; 

Bình Quý
1,50 0,10 0,10

QĐ 2222/QĐ-UBND 13/8/2021 của UBND 

huyện Thăng Bình phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý); QĐ 

2795/QĐ-UBND 11/12/2020 của UBND 

Huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý)

 BQL dự án huyện 
tăng 0,1 đất luc; Chuyển 

tiếp từ 2021

5  Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An Bình Nam 2,00 2,00 2,00
QĐ 2303/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt dự án

 Ban QLDA 

ĐTXD CTGT tỉnh 

tăng RPH 2,00 chuyển từ 

RSX; thi công mương 

thoát nước tại ngã 4 Bình 

Nam, chuyển tiếp từ 2021

6  Dự án cao tốc Bình Quý 0,25 0,20 0,20
Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 

10/9/2010 của Bộ giao thông vận tải

 Ban QLDA 

ĐTXD CTGT tỉnh 

tăng luc 0,2, bỏ luk; 

Chuyển tiếp từ 2021

7  Tuyến đường Para đi 3/2 Thị trấn Hà Lam 3,00 3,00 3,00

QĐ 2607/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng 

 UBND huyện đã btth-gpmb xong

8 Hồ chứa nước Hố Do
Bình Phú; Bình 

Quế
13,90 0,70 0,70

Quyết định số 15/QD-HĐND ngày 21/3/2019 

của HĐND tỉnh Quảng Nam; 

1367/SNN&PTNT-CCKL ngày 15/8/2019 vv 

xác định loại đất, loại rừng của công trình hồ 

chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

Sở NN&PTNT

tăng 0,16 luc 0,54 lên 0,7, 

ko có luk; Chuyển tiếp từ  

2020, 2021

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

 Phụ lục II 

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH

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

 Đơn vị tính: ha  

 Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
STT Chủ đầu tư



LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (13) 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
STT Chủ đầu tư

9
Quàng trường, trung tâm văn hóa và các hạng

mục khác (giai đoạn 1) 
Thị trấn Hà Lam 4,93 4,93 4,93

Nghị quyết số 38/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 

quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, 

C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện 
tăng 2,06 luc; Chuyển tiếp 

từ 2021

10 Trường TH Hoàng Văn Thụ Bình Nam 1,00 1,00 1,00

QĐ 2821/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của 

UBND Huyện Thăng Bình phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

 BQL dự án huyện 
tăng 1,00 rph; Chuyển tiếp 

từ 2021

11
Khu dân cư nông thôn mới tổ 6, thôn Đồng Đức

giai đoạn 2
Bình Định Nam 1,98 1,98 1,98

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022; Quyết định số 14/QĐ-HĐND 

ngày 05/10/2018 của Hội đồng nhân dân 

huyện V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

khu dân cư tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình 

Định Nam

 TT PTQĐ & 

CNDV 

tăng 1,91 diện tích luc 

0,37 lên 1,98; Chuyển tiếp 

từ  2020, 2021

12

Khu TĐC phục vụ công tác bồi thường,

GPMB& TĐC công trình Đường từ trường

THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E (giai đoạn 2)

Thị trấn Hà Lam 1,03 0,76 0,76
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2021 

của HĐND huyện Thăng Bình.

 UBND huyện 

Thăng Bình 

tăng 0,01 luc từ 0,75 lên 

0,76; Chuyển tiếp từ 2021

13
Đường ĐH6 đoạn qua xã Bình Chánh (từ ngã

ba UBND xã nối dài ra cầu tổ 1 thôn Tú Trà) 
Bình Chánh 0,60 0,60 0,60

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 UBND xã 

14  Đường ĐH28 nối dài Bình Lãnh 0,20 0,03 0,03

NQ 41/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của 

HĐND huyện Thăng Bình về danh mục các 

công trình Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và 

đường GTNT kế hoạch năm 2022

 BQL dự án huyện 

15  Cầu qua suối Đá Giăng Bình Chánh Bình Chánh 0,23 0,10 0,10

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 BQL dự án huyện 

16
Cầu trên đường ĐH 19.TB (Cầu tố 7 thôn Bình

Hiệp) 
Bình Phục 0,35 0,20 0,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 BQL dự án huyện 



LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (13) 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
STT Chủ đầu tư

17
Cầu qua kênh Phú Ninh tổ 9 thôn Bình Xá

Bình Quế 
Bình Quế 0,50 0,05 0,05

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 BQL dự án huyện 

18
Đường 14E - Làng Thanh niên lập nghiệp

(Đường Duy Tân) (gđ1) 
Thị trấn Hà Lam 6,20 3,36 3,36

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 

của HĐND huyện Thăng Bình về Kế hoạch 

đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện 

19
Tuyến đường nội thị: đoạn từ đường 3/2 đến

giáp đường từ xã Bình Quý đi vùng Đông 
Thị trấn Hà Lam 1,05 1,05 1,05

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 

của HĐND huyện Thăng Bình về Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

20 Củng cố nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Đào 3,15 3,00 3,00

QĐ 2402/QĐ-UBND 31/8/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Củng cố nâng cấp tuyến đê 

ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào

 Sở NN&PTNT 

21
Dự án mở rộng trường Tiểu học Đinh Tiên

Hoàng 
Bình Định Nam 0,40 0,40 0,40

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 BQL dự án huyện 

22 Khu dân cư nông thôn mới tổ 17 thôn Bình Túy Bình Giang 2,28 1,20 1,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

23
Khu Tái định cư Bình Đào (Giai đoạn 1 và giai

đoạn 2) 
Bình Đào 1,20 1,20 1,20

Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 

10/10/2019 của HĐND huyện về phê duyệt 

chủ trương đầu tư (giai đoạn 1) và Quyết 

định số 11/QĐ-HĐND ngày 24/4/2020 của 

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư 

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

24  KDC NTM tổ 7, thôn 2, Bình Dương Bình Dương 1,00 1,00 1,00
QĐ số 13/QĐ-HĐND ngày 11/10/2019 của 

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

25
KDC nông thôn mới phía đông chợ Hà Châu

Bình Phú (giai đoạn 2) 
Bình Phú 0,65 0,40 0,40

QĐ số 2541/QĐ_UBND  ngày 26/11/2020  

của UBND huyện về phê duyệt báo cáo kinh 

tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

26  Dự án TĐC Bình Đào  (giai đoạn 3) Bình Đào 0,33 0,18 0,18

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 

21/5/2021 của UBND huyện Thăng Bình về 

phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng 

công trình Khu TĐC Bình Đào (giai đoạn 3)

 UBND huyện 



LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (13) 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
STT Chủ đầu tư

27
KDC NTM tổ 4, tổ 5, thôn Trà Đóa, xã Bình

Đào 
Bình Đào 2,65 2,00 2,00

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

28
KDC nông thôn mới tổ 7, B Qang (KDC chợ

Đo Đo) (giai đoạn 2) 
Bình Quế 1,00 1,00 1,00

 Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

09/7/2021 của HĐND huyện, về KHĐT công 

năm 2022 

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

29
KDC NTM tổ 19 + 23 thôn Châu Lâm, xã Bình

Trị 
Bình Trị 2,60 2,60 2,40 0,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

30
Khu dân cư NTM tổ 1, Kế Xuyên 2, Bình

Trung (giai đoạn 3) 
Bình Trung 0,70 0,70 0,70

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

31
Khu dân cư NTM tổ 6, thôn Đồng Thanh Sơn

(Đồng Đức) 
Bình Định Nam 3,21 3,20 3,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

32

Khu dân cư phục vụ GPMB công trình Đường

từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E

(giai đoạn 3) khu phố 8 thị trấn Hà Lam

Thị trấn Hà Lam 4,03 4,03 4,03

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của 

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ 

sung danh mục đầu tư công 2022

 UBND huyện 

Thăng Bình 

33  KDC khu phố 5, thị trấn Hà Lam Thị trấn Hà Lam 0,50 0,40 0,40

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 

07/10/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 

năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 

năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

34

KDC chỉnh trang đô thị khu phố 4 (Phía Đông

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh), thị trấn Hà

Lam 

Thị trấn Hà Lam 0,48 0,48 0,48

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 của UBND huyện Thăng bình về 

phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư 

xây dựng công trình khai thác quỹ đất khu 

dân cư tổ 4  (khu chỉnh trang đô thị) thị trấn 

Hà Lam

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (03

danh mục)
31,82 19,15 0,45 18,70



LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (13) 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
STT Chủ đầu tư

1

Cải tạo nâng cấp đường dây 110kV TBA

220kV Duy Xuyên - TBA 110kV Tam Thăng

(tên năm 2021: Dự án đường dây 110KV mạch

2 Duy Xuyên - Tam Kỳ)

Thị trấn Hà Lam; 

Bình Nguyên; 

Bình An; Bình 

Quý; Bình Tú; 

Bình Trung

0,77 0,43 0,43

Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 

13/12/2016 của Tổng công ty điện lực Miền 

Trung

Ban QLDA lưới 

điện miền Trung

tăng 0,3 luc; Chuyển tiếp 

từ 2020, 2021

2
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực Thăng Bình -

Duy Xuyên - Điện Bàn

Hà Lam; Bình 

Nguyên
0,05 0,02 0,02

Quyết định số 9091/QĐ-EVNCPC ngày 

20/12/2016 của Tổng công ty Điện lực miền 

Trung phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng dự án cải tạo lưới điện trung 

áp khu vực Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện 

Bàn

Ban QLDA lưới 

điện miền Trung

Đang thực hiện thủ tục 

giao đất, thuê đất

3
Xây dựng thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội

An

Bình Dương; 

Bình Đào
31,00 18,70 18,70

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018  của UBND tỉnh Quảng Nam 

quyết định chủ trương đầu tư Dự án thành 

phố giáo dục quốc tế Nam Hội An

 Tập đoàn Nguyễn 

Hoàng 
Chuyển tiếp từ 2020, 2021



 Đất 

chuyê

n lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

TỔNG CỘNG (A+B) (20 danh mục) 137,50 30,28 20,99 9,29

A

Danh mục, dự án trong chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (16 danh mục)

115,93 17,95 8,66 9,29      -        -   

I

Cộng (= I.1+ I.2) : Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (16 danh mục) 

115,93 17,95 8,66 9,29

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (08

danh mục)
21,11 6,88 6,60 0,28

1

Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị

Nam Phước, kết nối Trung tâm Hành

chính huyện Duy Xuyên, QL 1A và QL

14H

Nam Phước 11,86 5,95 5,95

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của HĐND huyện Duy 

Xuyên về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

2
Nâng cấp và mở rộng ĐH11.DX (L =

3km, B = 13,5m) (Phú Đa - An Hòa)
Duy Thu 1,20 0,20 0,20

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của HĐND huyện Duy 

Xuyên về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

3

Xây dựng mới trường Trung học phổ

thông Vùng Đông (Hồ Nghinh) thôn Thi

Thại, huyện Duy Xuyên

Duy Thành 3,41 0,27 0,27

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi làm việc với huyện Duy Xuyên 

ngày 17/10/2012; Quyết định số 

7054/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của 

UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng công trình: Trường 

Trung học phổ thông vùng Đông, hạng 

mục: San nền và kè chắn, địa điểm xây 

dựng: xã Duy Thành, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

Ghi chú (Ghi rõ nguồn 

theo báo cáo, bản đồ...)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; KHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt tại…; 

Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày        tháng        năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước



 Đất 

chuyê

n lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Ghi chú (Ghi rõ nguồn 

theo báo cáo, bản đồ...)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; KHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt tại…; 

Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước

4 Khu DC - TM - DV Chợ Nồi Rang (GĐ1) Duy Nghĩa 4,50 0,32 0,32

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của HĐND huyện Duy 

Xuyên về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

5
Giao đất ở xen cư từ đất lúa trong KDC

khép kín: TBĐ 5: thửa 576, 577
Duy Thu 0,05 0,05 0,05

Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định 

quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 

NTM xã

6
Giao đất ở xen cư từ đất lúa trong KDC

khép kín: TBĐ 13: thửa 196, 244
Duy Tân 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định 

quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 

NTM xã

7
Giao đất ở xen cư trong KDC khép kín từ

đất lúa: - DS2: (TBĐ 2: thửa 231)
Duy Sơn 0,03 0,03 0,03

Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định 

quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 

NTM xã

8

Giao đất ở xen cư từ đất lúa sang đất ở

trong KDC khép kín: TBĐ 4: thửa 220;

TBĐ 5: thửa 343

Duy Thành 0,05 0,05 0,05

Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 của UBND tỉnh; Quyết định 

quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 

NTM xã

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(08 danh mục)
94,82 11,07 2,06 9,01

1
Dự án lắp máy 02 trạm biến áp 110 KV

Duy Xuyên
Nam Phước 0,03 0,01 0,01

Quyết định số 5329/QĐ-BCT ngày 

14/9/1012 của bộ công Thương và QĐ số 

2994/QĐ-EVNCPC ngày 12/5/2016 của 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

2 Đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An

Nam Phước + 

Duy Trung + 

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh

0,53 0,22 0,21 0,01

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày 

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - 

EVNCPC ngày 28/6/2016 của Tổng Công 

ty Điện lực Miền Trung

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên



 Đất 

chuyê

n lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Ghi chú (Ghi rõ nguồn 

theo báo cáo, bản đồ...)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; KHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt tại…; 

Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước

3 Cải tại lưới điện trung áp

Nam Phước + 

Duy Thành + 

Duy Nghĩa

0,08 0,03 0,02 0,01

Quyết định số 4123/QĐ-EVNCPC ngày 

28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực 

Miền Trung về việc điều chỉnh giáo quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Tờ 

trình số 04/TTr-UBND ngày 10/01/2018 

của UBND huyện Duy Xuyên về xin bổ 

sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018; 

Công văn số 147/VPUBND-KTN ngày 

22/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Nam về vệc bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018 đối với dự án Cải tạo 

lưới điện trung áp khu vực Thăng bình, 

Duy Xuyên, Điện Bàn qua xã Duy Thành, 

huyện Duy Xuyên

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

4

Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên & đấu

nối và đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy

Xuyên (Xây dựng TBA 220kV Duy

Xuyên và Đường dây đấu nối TBA 220

kV và đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy

Xuyên)

Duy Tân + 

Duy Hòa + 

Duy Châu + 

Duy Trinh + 

Duy Sơn + 

Duy Trung

5,48 2,85 0,46 2,39

Quyết định số 6799/QĐ-BCT ngày 

23/12/2011 của Bộ Công Thương phê 

duyệt quy hoạch phát triển điện lực vùng 

kinh tế trọng điểm Miền Trung giai đoạn 

2011-2020 có xét đến năm 2025; Công 

văn số 3657/UBND-KTN ngày 17/7/2017 

và Công văn số 810/UBND-KTN ngày 

09/2/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc thỏa thuận điều chỉnh vị trí TBA Duy 

Xuyên, hướng tuyến đường đấu nối và 

đường dây 220kV Thanh Mỹ- Duy Xuyên 

(đoạn vào trạm); Công văn 4715/UBND-

KTN ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

5
Trạm biến áp 110KV Thăng Bình 2 và

nhánh rẽ

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh + 

Duy Nghĩa

0,05 0,03 0,02 0,01

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày 

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - 

EVNCPC ngày 28/6/2016 của Tổng Công 

ty Điện lực Miền Trung

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên



 Đất 

chuyê

n lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Ghi chú (Ghi rõ nguồn 

theo báo cáo, bản đồ...)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; KHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt tại…; 

Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước

6 Khu TĐC Duy Hải (GĐ3) Duy Nghĩa 40,58 4,50 4,50

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 

4/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam điều 

chỉnh, bổ sung chủ trương dự án khu tái 

định cư Duy Hải (GĐ3), xã Duy Hải, 

huyện Duy Xuyên

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

7 Khu TĐC Duy Hải (GĐ2) Duy Hải 40,97 2,08 2,08

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 

4/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam điều 

chỉnh, bổ sung chủ trương dự án khu tái 

định cư Duy Hải (GĐ2), xã Duy Hải, 

huyện Duy Xuyên

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

8
Khu du lịch nghỉ dưỡng Nông trại xanh

Trà Nhiêu (Mũi né nhỏ)
Duy Vinh 7,10 1,35 1,35

Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 

13/06/2018 của UBND tỉnh và Quyết định 

số 1533/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 của 

UBND tỉnh

Quyết định số 1638/QĐ-

UBND ngày 16/06/2021 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Duy 

Xuyên

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ

sử dụng đất còn lại của kỳ QHSD đất

đến năm 2020 của huyện (04 danh mục)

21,57 12,33 12,33        -        -        -   

I

Cộng (= I+ II): Danh mục công trình

CMĐ dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha

đất RPH, đất RĐD thông qua HĐND

tỉnh (04 danh mục)

21,57 12,33 12,33

I.1
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (04

danh mục)
21,57 12,33 12,33

1 Mở rộng tuyến đường ĐH14 Duy Trinh 0,38 0,10 0,10

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của HĐND huyện Duy 

Xuyên về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025

2
Mở rộng tuyến đường QL14H đi cổng

chào Xóm Nam Sơn
Duy Trinh 0,36 0,24 0,24

Công văn số 2042/UBND-TCKH ngày 

16/08/2021 của UBND huyện Duy 

Xuyên

3
Đường nối QL14H (ĐT610 cũ) đến

ĐT609C

Duy Tân + 

Duy Phú
10,35 5,94 5,94

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/04/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam, Phụ Lục 9



 Đất 

chuyê

n lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

Ghi chú (Ghi rõ nguồn 

theo báo cáo, bản đồ...)

Ghi căn cứ đề xuất dự án (bao gồm: 

QHSD đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt tại ...; KHSD đất cấp tỉnh 

đã được phê duyệt tại ...; QHSD đất cấp 

huyện đã được phê duyệt tại…; KHSD đất 

cấp huyện đã được phê duyệt tại…; QH 

khác có liên quan được phê duyệt tại…; 

Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư)

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

 Trong đó 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện 

tích đất 

thực 

hiện dự 

án 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy 

định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất 

đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước

4

Đường nối đường Võ Chí Công đi khu

công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc

Lộ 14H và Quốc lộ 1A (thuộc dự án hoàn

thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công))

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh

10,48 6,05 6,05

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

02/11/2020; Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 19/04/2021 V/v quyết định 

và quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển 

129 (Võ Chí Công)

I.2 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

B

Danh mục, dự án ngoài chỉ tiêu CMĐ sử dụng 

đất còn lại của kỳ QHSD đất đến năm 2020 

của huyện (14 danh mục)

     309,68    25,70    0,40   10,51         -   

I

Cộng (= I+ II) : Danh mục công trình CMĐ 

dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất RPH, đất 

RĐD thông qua HĐND tỉnh (14 danh mục)

     309,68    25,70    0,40   10,51         -   

I.1 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (14 DM)      309,68    25,70    0,40   10,51         -   

1 Đường trục chính từ Cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1

TT. Núi Thành, 

Tam Nghĩa, Tam 

Quang

       31,55      0,18        -           -   

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/04/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam, Phụ lục 6

Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam

2
 Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL 1A đến 

đường Võ Chí Công (đường 129) và ĐT.613B 

 Tam Hòa, Tam 

Anh Nam 
       24,64      3,13        -       9,01 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, 

Phụ lục 3

Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam

3
 Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi 

đường Võ Chí Công ( đường 129) 

 Tam Anh Nam, 

Tam Tiến 
       11,55      1,80        -       1,50 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, 

Phụ lục 7 

Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam

4
Tuyến đường ĐX1-TX2 (đoạn từ thôn Bích Ngô - 

 Thạch Kiều)
Tam Xuân 2          0,68      0,33        -           -   

Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 

21/8/2020 của UBND huyện Núi Thành 

quyết định về chủ trương đầu tư công trình

UBND xã Tam 

Xuân 2

5 Nâng cấp đường tránh lũ thôn Vĩnh Bắc Tam Xuân 2          0,29      0,27        -           -   

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 

4/6/2021 của UBND huyện Núi Thành về 

việc giao chủ đầu tư và bổ sung kinh phí 

thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn 

sự nghiệp

UBND xã Tam 

Xuân 2

6 Mở rộng đường GTNT Thuận Yên đi Mỹ Đông Tam Sơn          1,00      0,20        -           -   

Quyết định 17362/QĐ-UBND ngày 

13/9/2021 giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 

và chủ trì lập các thủ tục, trình thẩm định 

kiên cố hóa đường GTNT năm 2022

UBND xã Tam 

Sơn

7
 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ngõ Diệu đi chợ 

Tam Mỹ Đông 
 Tam Mỹ Đông          0,18      0,15        -           -   

Quyết định 3717/QĐ-UBND ngày 

03/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc giao chủ đầu tư và bổ sung kinh 

phí thực hiện các công trình thuộc nguồn 

vốn sự nghiệp 

UBND xã Tam 

Mỹ Đông

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định 

tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Trong đó

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH

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

Đơn vị tính: ha 

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất
Địa điểm (thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch đối với công trình, dự án quy định 

tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai mà 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Trong đó

TT 
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất
Địa điểm (thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

8
 Đường trục chính vào khu trung tâm hành chính 

xã Tam Mỹ Tây 
 Tam Mỹ Tây          0,26      0,24        -           -   

QĐ phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

số 18523/QĐ-UBND ngày 13/10/2021; 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án.

BQL dự án - Qũy 

đất huyện Núi 

Thành

9
Đường giao thông khu tái định cư và khu thể 

thao xã Tam Mỹ Tây
Tam Mỹ Tây          0,10      0,10        -           -   

QĐ phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

số 18524/QĐ-UBND ngày 13/10/2021; 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án.

BQL dự án - Qũy 

đất huyện Núi 

Thành

10 Trường Mẫu giáo Trúc Đào (cơ sở Phú Khê) Tam Xuân 2          0,43      0,43        -           -   
đã có quyết định thu hồi chi tiết của hộ gia 

đình, cá nhân (đăng ký thực hiện giao đất)

UBND xã Tam 

Xuân 2

11  Khu dân cư nhà ở công nhân Tam Hòa  Tam Hòa        20,00      2,32        -           -   

Công văn số 828/KTM-TNMT ngày 

13/9/2021 của BQL các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT và 

KCN tỉnh Quảng 

Nam

12  Khu dân cư nhà ở công nhân Tam Anh Bắc  Tam Anh Bắc        15,00      7,00        -           -   

Công văn số 828/KTM-TNMT ngày 

13/9/2021 của BQL các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT và 

KCN tỉnh Quảng 

Nam

13
Khu dân cư đô thị dịch vụ du lịch Tam Hòa Tam 

Tiến
Tam Hòa, Tam Tiến      200,00      9,55        -           -   

Quyết định 2883/QĐ-UBND ngày 

21/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ và Dự toán lập 

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 

1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du 

lịch Tam Hòa - Tam Tiến, Khu Kinh tế 

mở Chu Lai

BQL các KKT và 

KCN tỉnh Quảng 

Nam

14
Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng 

Nam
Tam Nghĩa          4,00    0,40 

Quyết định số 17607/QĐ-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND huyện Núi Thành 

BQL dự án huyện 

Núi Thành

Dự án 

trước đây 

được thông 

qua tại 

NQ53 

nhưng 

không có 

diện tích 

chuyển 

mục đích 

đất lúa

I.2
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (0 

danh mục)
             -            -          -           -           -   




