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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  31 tháng  3  năm 2020 

 
V/v bổ sung thông tin các danh mục dự án 

bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa năm 2020 các huyện: Duy 

Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My trình tại kỳ 

họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa IX về bổ sung danh mục dự án thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 các huyện, thành phố: Duy 

Xuyên, Phú Ninh, Hội An, Thăng Bình, Bắc Trà My tại Tờ trình số 1222/TTr-

UBND ngày 09/3/2020, trong đó có 12/19 danh mục dự án chưa thông qua 

HĐND cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ 

chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.  

Nay UBND tỉnh bổ sung thông tin văn bản thống nhất của Hội đồng nhân 

dân cấp huyện của 12 danh mục dự án trên địa bàn các huyện, gồm: Duy Xuyên 

(01 danh mục), Phú Ninh (02 danh mục), Bắc Trà My (09 danh mục) để Thường 

trực HĐND tỉnh thẩm định trình HĐND tỉnh khóa IX theo quy định./. 

* Tài liệu bổ sung nội dung Tờ trình số 1222/TTr-UBND ngày 09/3/2020 

của UBND tỉnh, gồm: 

- Tờ trình số 211/TTr-STNMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Công văn số 09/HĐND-VP ngày 12/3/2020 của Thường trực HĐND huyện 

Duy Xuyên;  

- Công văn số 06/HĐND-VP ngày 16/3/2020 của Thường trực HĐND huyện 

Phú Ninh; 

- Công văn số 05/HĐND-KTXH ngày 09/3/2020 của Thường trực HĐND 

huyện Bắc Trà My. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh (B/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Sở TN&MT; 

- TTHĐND và UBND các huyện:  

Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My; 

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

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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