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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:   1380 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Quảng Nam, ngày 13   tháng 3 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020  

của huyện Thăng Bình 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

Sau khi xem xét danh mục theo đề nghị của UBND huyện Thăng Bình và 

thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 

2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình, với nội dung chính sau:  

1. Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020: 

- Tổng số danh mục thu hồi đất bổ sung năm 2020 là: 01 danh mục sử dụng 

vốn ngân sách; 

- Tổng diện tích đề nghị thu hồi là: 0,5 ha (Đất ở đô thị 0,4 ha; đất bằng 

chưa sử dụng 0,1 ha). 

2. Các thông tin cụ thể: 

- Danh mục sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đảm bảo về nguồn vốn, chủ 

trương đầu tư, đã thông qua Thường trực HĐND huyện; 

- Đây là dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường Thái Phiên, hạng 

mục nền, mặt đường, công trình trên tuyến và là công trình phục vụ mục đích 

công cộng 

.      

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét ban hành Nghị quyết về thu hồi đất 

năm 2020 của huyện Thăng Bình để UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy 

định của pháp luật./. 
  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ TN &MT (B/c);  

- TTTU (B/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Tổng cục QLĐĐ; 

- Sở TN&MT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Huỳnh Khánh Toàn 
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