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TỔNG CỘNG (04 danh mục)                 5,51              3,34              3,32                 -                 0,02               -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục) 3,01               0,84            0,82            -             0,02              -           

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 2,50               2,50            2,50            -             -               -           

I HUYỆN ĐÔNG GIANG (03 danh mục)                 3,01              0,84              0,82                 -                 0,02               -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục) 3,01 0,84 0,82                 -   0,02               -   

1
Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện 

Đông Giang
 Xã Tà Lu 2,90                            0,73 0,73            -             -               -           

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông 

Giang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải 

phóng mặt bằng thao trường diễn tập khu vực phòng thủ huyện

2
Đường giao thông nông thôn từ thôn Bút Tưa đi thôn Bút Nga (Nay 

là thôn Bhlô Bền đến thôn Pho)
 Xã Sông Kôn 0,09               0,09            0,09            -             -               -           

Quyết định số 1225a/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Đông 

Giang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Đường giao thông nông thôn từ thôn Bút Tưa đi thôn Bút Nga (Nay là 

thôn Bhlô Bền đến thôn Pho)

3 Hệ thống nước sinh hoạt Trung tâm xã Mà Cooih  Xã Mà Cooih 0,02                            0,02 -              -             0,02              -           

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND huyện về việc 

bổ sung danh mục dự án đầu tư công năm 2020 ngoài danh mục quy định 

tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND huyện

II HUYỆN QUẾ SƠN (01 danh mục)                 2,50              2,50              2,50                 -                     -                 -   

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 2,50              2,50              2,50                 -                     -                 -   

1 Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962 + 550 (T) - Quốc lộ 1A Xã Quế Phú                 2,50              2,50              2,50 

Công văn số 4430/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Mộc 

Bài tại Km 962  + 550(T) - Quốc lộ 1A; Công văn số 301/HĐND-VP 

ngày 18/5/2020 của HĐND huyện về việc giải quyết đề nghị của UBND 

huyện tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 15/5/2020

Phụ lục II

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 30/10/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Tổng cộng

Trong đó

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

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án

Sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

Văn bản chấp thuận đầu tư
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