
PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 15/12/2019 của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: ha 

 

TT  
Danh mục dự án , công trình thực hiện 

trong năm 2020 

Số 

lượng 

danh 

mục 

Tổng 

diện tích 

Sử dụng đất nông nghiệp 

Tổng 

cộng 

Trong đó 

 Đất 

chuyên 

lúa 

nước  

Lúa 

nước 

còn 

lại 

 Đất 

rừng 

phòng 

hộ  

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng  

 

TỔNG CỘNG 25 1.357,08 5,50 0,30 0,00 5,20 0,00 

 

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 5 6,59 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 

 

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 20 1.350,49 5,45 0,25 0,00 5,20 0,00 

1 THÀNH PHỐ HỘI AN 1 4,67 - - - - - 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 4,67 - - - - - 

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

2 HUYỆN NÚI THÀNH 3 1,18 - - - - - 

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

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 1,18 - - - - - 

3 HUYỆN THĂNG BÌNH 1 4,50 - - - - - 

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

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 4,50 - - - - - 

4 HUYỆN QUẾ SƠN 2 0,48 0,05 0,05 - - - 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 0,48 0,05 0,05 - - - 

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

5 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 6 26,20 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 

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

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 6 26,20 0,25 0,25 - - - 

6 HUYỆN ĐẠI LỘC 2 117,13 - - - - - 

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



* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 117,13 - - - - - 

7 HUYỆN NÔNG SƠN 1 0,72 - - - - - 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 0,72 - - - - - 

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

8 HUYỆN ĐÔNG GIANG 1 0,72 - - - - - 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 0,72 - - - - - 

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

9 HUYỆN PHƯỚC SƠN 8 1201,48 5,2 0 0 5,2 0 

* Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 0 - - - - - - 

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước 8 1.201,48 5,20 - - 5,20 - 

 



LUC LUK RPH RDD

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

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

TỔNG CỘNG (01 DANH MỤC) 4,67 - - - - -

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(01 danh mục)
4,67 - - - - -

1 Khu dân cư Vườn Đào Phường Tân An 4,67 - - - - -

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư

nhà ở đến năm 2020

UBND Thành phố Hội An ĐK mới

II
Dự án ngoài ngân sách Nhà nước

(0 danh mục)
- - - - - -

Tổng 

cộng

Trong đó

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số   150   /BC-HĐND ngày  15  /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: ha

STT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Tổng 

diện 

tích 

thu hồi

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch (đối với dự án vốn NS) và Văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền đối với dự án còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú



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) (11) (12)

TỔNG CỘNG (03 DANH MỤC) 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (0 Danh mục)

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(03 danh mục)
1,18               -           -         -         -         -   

1

 Xây dựng bến thủy nội địa phục vụ cơ sở đóng 

tàu cá võ thép công suất lớn và sửa chữa tàu 

thuyền (KH20) 

 Tam Giang 0,06               -   

Quyết định 13271/QĐ-UBND ngày 16/11/2014 

của UBND huyện Núi Thành phê duyệt kế hoạch 

thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm công 

trình; công văn 3036/SGTVT-QLCLCT cúa Sở 

GTVT tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ 

trương xây dựng bến thủy nội địa chuyên dùng 

phục vụ đóng mới, sữa chữa tàu thuyền 

 Công ty CP Đóng 

Tàu Thiên Hậu Phước 

2

  Khu đất giáo dục (Đất đã bồi thường, đăng ký 

KHSD đất để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu 

tư)(KH2020)  

  TT. Núi Thành 0,37               -   
             

-   

                  

       -   

          

-   

  Công văn số 1053/KTM-TNMT ngày 

21/10/2019 của Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai  

  BQL Khu KTM Chu 

Lai  

3

  Khu đất giáo dục (Đất đã bồi thường, đăng ký 

KHSD đất để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư) 

(KH2020) 

  Tam Hiệp 0,75               -   
             

-   

                  

       -   

          

-   

  Công văn số 1053/KTM-TNMT ngày 

21/10/2019 của Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai  

  BQL Khu KTM Chu 

Lai  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 150   /BC-HĐND ngày 15    /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch (đối với dự án vốn NS) và Văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm 

quyền đối với dự án còn lại  

Chủ đầu tư



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

6+7+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG  (01 DANH MỤC) 4,50

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(0 danh mục)

II Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 4,50

1 Công ty Phú Minh (cũ) Bình Định Bắc 4,50
Đất sạch, thu hồi lại để đấu giá quyền sử dụng 

đất

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số   150   /BC-HĐND ngày  15   /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Địa điểm

(Đến cấp

 xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch (đối với dự án vốn NS) và Văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm 

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng LUC LUK RPH RDD

1



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

 

(5=6+7+8+9

) 

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

TỔNG CỘNG (02 danh mục) 0,48 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(02 danh mục)
0,48 0,05 0,05 0,00       -          -   

1

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 

0,12 0,05 0,05

- 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

 Ban Quản lý dự 

án - Quỹ đất 

2
Thu hồi đất do Huyện đội quản lý, sử dụng

giao cho UBND huyện quản lý theo quy hoạch
 TT Đông Phú 0,36                -   

- Công văn số 274/UBND-TH ngày 28/3/2018 V/v giải

quyết đề nghị của các ngành địa phương tại cuộc họp giao

ban CT, các PCT huyện ngày 26/3/2018.

 Phòng KT&HT 

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(0 danh mục)

 Tổng cộng 

 Trong đó 

 Đất 

chuyên 

lúa 

Đất lúa 

còn lại

Đất 

rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

PHU LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 150   /BC-HĐND ngày  15   /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT Tên danh mục, công trình 
 Địa điểm (thôn, 

xã) 

 Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(ha) 

 Sử dụng từ đất nông nghiệp 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch (đối với 

dự án vốn NS) và Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư của cấp có thẩm quyền đối với dự án còn lại  

 Chủ đầu tư  Ghi chú 

1



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn 

lại

Đất 

rừng 

PH

Đất 

rừng 

ĐD

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

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (06 DANH MỤC) 26,20 0,25 0,25

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (0 danh mục)

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách 

nhà nước (06 danh mục)
26,20 0,25 0,25

1 Khu nhà ở xã hội Vườn Đào Điện Nam Bắc 7,43
Công văn 3482/UBND-KTN ngày 19/6/2019 của UND tỉnh V/v 

lựa chọn chủ đầu tư dự án 

Liên danh Công ty 

cổ phần Tập đoàn 

đầu tư Sen Ngọc 

và công ty cổ phần 

Đô thị K& K (do 

công ty Cổ phần 

Tập đoàn đầu tư 

Sen Ngọc đại diện)

2 Khu đô thị số 9 Điện Ngọc 9,60
Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về giao đất

Công ty CP CTN 

Quảng Nam

Đã được giao đất theo 

Quyết định số 4408/QĐ-

UBND ngày 29/11/2005 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam (chưa GPMB)

3 Khu đô thị số 1A Điện Ngọc 0,20
Quyết định số 4913/QĐ-UB ngày 23/11/2004 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về giao đất
Công ty CP 501

Đã được giao đất theo 

Quyết định số 4913/QĐ-

UBND ngày 23/11/2004 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam (chưa GPMB)

4 Khu đô thị số 04 Điện Ngọc 8,00

Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 

Công ty CP GTVT Quảng Nam để đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng khu dân cư số 4

Công ty CP GTVT 

Quảng Nam

Đã được giao đất theo 

Quyết định số 3835/QĐ-

UBND ngày 18/10/2005 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam (chưa GPMB)

5 Khu dân cư khối 5 Vĩnh Điện 0,55 0,25 0,25
Quyết định số 16317/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của  UBND thị 

xã Điện  Bàn phê duyệt điều chỉnh  QH 1/500

Công ty CP Du 

lịch dịch vụ và đầu 

tư Hội An

Đã được giao đất các 

đợt, còn 0,55 ha còn lại

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 15/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT Hạng mục Địa điểm

Tổng 

diện tích 

thu hồi

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch (đối với dự án 

vốn NS) và Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền đối với dự án còn lại

Chủ đầu tưTổng 

cộng

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

1



Đất 

chuyên 

trồng 

lúa nước

Đất 

trồng 

lúa 

nước 

còn 

lại

Đất 

rừng 

PH

Đất 

rừng 

ĐD

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

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TT Hạng mục Địa điểm

Tổng 

diện tích 

thu hồi

Sử dụng từ đất nông nghiệp

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch (đối với dự án 

vốn NS) và Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền đối với dự án còn lại

Chủ đầu tưTổng 

cộng

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

6
Đầu tư xây dựng nhà ở Khu biệt 

thự Đak An
Điện Dương 0,42

Công văn số 2872/UBND-KTN ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

nhà ở Khu biệt thự Đak An

Công ty TNHH 

Khu du lịch và 

Dịch vụ Đak An

2



LUC LUK RPH RDD

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

8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (02 DANH MỤC) 117,13

I
Dự án thuộc ngân sách Nhà nước

( 0 danh mục)

II
Dự án ngoài ngân sách Nhà nước 

(02 danh mục)
117,13

1
Mở rộng trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hoàng 

Long
Đại Hiệp 0,63

QĐ 3809/QĐ-UBND 26/10/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam V/v Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án 

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô và mô tô Hoàng Long 

củaCông ty TNHH Nguyên Bảo Bối

Công ty TNHH 

Nguyên Bảo 

Bối

2 Khai thác mỏ than Ngọc Kinh Đại Hồng 116,50 QĐ 913/QĐ-UBND 25/3/2019 qđ chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần đầu tư 

QNK Quảng 

Nam

Ghi chú
Tổng cộng

Sử dụng vào loại đất

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 150   /BC-HĐND ngày15   /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: ha

TT Danh mục dự án, công trình Địa điểm cấp xã

Tổng diện 

tích thu hồi 

(ha)

Tăng thêm

Văn bản chủ trương đầu tư Chủ đầu tư



Đơn vị tính: ha

LUC LUK RPH RĐD

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

8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (01 DANH MỤC) 0,72

I

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(01 danh mục) 0,72

1

Giao đất ở tại khu dân cư Bằng Cây Gia (các lô 

từ lô D1 đến lô D10, lô D13 đến lô D20, lô C1 

đến lô C18)

Quế Lâm 0,72

Ngân sách nhà nước; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 

12/02/2012 của UBND huyện Nông Sơn phê duyệt báo 

cáo KTKT công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định 

cư xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn

UBND huyện Nông Sơn

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(0 danh mục)

Tổng 

cộng

Trong đó

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN NÔNG SƠN ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số   150  /BC-HĐND ngày  15   /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

TT Hạng mục
Địa điểm (đến 

cấp xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch (đối 

với dự án vốn NS) và Văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với dự án còn lại

Chủ đầu tư Ghi chú

1



 Chuyên 

lúa nước 
 Lúa khác 

 Rừng 

PH 

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

8)+(9)
(6) (7) (8) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (01 DANH MỤC)             0,72                 -               -               -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(01 Danh mục)
            0,72                 -               -               -               -   

1
Khu khai thác quỹ đất tại thôn Tống 

Coói
 Xã Ba             0,72                 -   

 Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 

08/3/2018 của UBND huyện về phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án: Khu khai thác quỹ 

đất tại thôn Tống Coói, xã Ba  

Ban QLDAĐTXD-PTQĐ 

huyện

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà 

nước (0 danh mục)

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐÔNG GIANG ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số  150    /BC-HĐND ngày 15    /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT  Tên danh mục, công trình  Địa điểm 
 Tổng diện 

tích  

 Sử dụng đất nông nghiệp 
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

(đối với dự án vốn NS) và văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đối 

với dự án còn lại

Chủ đầu tư  Ghi chú 
 Tổng cộng 

 Trong đó 



LUC LUK RPH RDD

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

8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (08 danh mục) 1.201,48 5,20 5,20

I
Dự án thuộc ngân sách nhà nƣớc 

(0 danh mục)

II
Dự án ngoài ngân sách nhà nƣớc 

(08 danh mục)
1.201,48 5,20 5,20

1
Khai thác vàng gốc Trà Văn A (Công ty TNHH 

TM&DV Lý Châu Giang)
Phước Kim 10,21

QĐ 1932/QĐ-BTNMT 26/7/2019 phê duyệt kết 

quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH 

TM&DV Lý 

Châu Giang

2 Khai thác vàng gốc tại Khu vực 234 Phước Lộc 8,00

Quyết định phê duyệt trữ lượng số 221/QĐ-

UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam.

Công ty TNHH 

Hậu Trường Sơn

3 Khai thác vàng gốc tại Khu vực G18 Phước Thành 12,90

Quyết định phê duyệt trữ lượng số 237/QĐ-

UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam.

Công ty TNHH 

Hậu Trường Sơn

4
Khai thác vàng gốc tại khu vực Bãi Đồi Chim xã 

Phước Thành 
Phước Thành 5,67

Quyết định phê duyệt trữ lượng số 3494/QĐ-

BTNMT ngày 14/11/2018

Công ty CP 

Trung Sơn

5
Khai thác mỏ quặng sắt và khu công trình phục vụ 

khai thác mỏ
Phước Hiệp 110,00

Giấy phép thăm dò số 640/GP-UBND ngày 

12/2/2015

Công ty TNHH 

MTV Phát triển 

số 1

6
Khu chế biến khoáng sản vàng gốc và nhà ở công 

nhân mở vàng thôn Trà Văn
Phước Kim 5,20 5,20 5,20

QĐ 1932/QĐ-BTNMT 26/7/2019 phê duyệt kết 

quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH 

Nam Mai

7 Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ vàng Đắk Sa Phước Đức 102,10

Giấy chứng nhận đầu tư số 6563626527, chứng 

nhận đăng ký lại ngày 08/7/2008, chứng nhận 

thay đổi lần 4 ngày 4/10/2019 của Dự án Vàng 

Phước Sơn

Công ty TNHH 

Vàng Phước Sơn

8 Thăm dò mở rộng khu Trà Long, suối Cây, K7 Phước Đức 947,40

Giấy chứng nhận đầu tư số 6563626527, chứng 

nhận đăng ký lại ngày 08/7/2008, chứng nhận 

thay đổi lần 4 ngày 4/10/2019 của Dự án Vàng 

Phước Sơn

Công ty TNHH 

Vàng Phước Sơn

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

PHỤ LỤC 02

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN PHƢỚC SƠN ĐỀ NGHỊ GIAO UBND TỈNH RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số   150   /BC-HĐND ngày  15    /12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT Danh mục dự án, công trình Địa điểm cấp xã
Diện tích 

dự án (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ

Chủ 

đầu tƣ

1




