
Đất 

chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng 

phòng hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (52 danh mục)        279,30        50,99       43,61             7,38              -              -   

* Vốn ngân sách (34 danh mục)          98,75        12,70       11,82             0,88              -              -   

* Vốn ngoài ngân sách (18 danh mục)        180,55        38,29       31,79             6,50              -              -   

I THÀNH PHỐ HỘI AN (01 danh mục)            3,91             -               -                   -                -              -   

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)            3,91             -               -                   -                -              -   

1 
Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An

Holiday, Cẩm AN
Phường Cẩm An            3,91             -   

Kết luận Thanh tra tỉnh  số 24/KL-TTT ngày 27/12/2021 về chấp 

hành pháp luật về đất đai của Dự án KDL sinh thái ven biển 5 Sao 

Hội An - Holiday, Tờ trình số 1982/TTr-HA-TBD ngày 28/12/2021 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương (dự án 

chuyển tiếp theo khoản 3 Điều 99 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được 

bổ sung tại khoản 60 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

II THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (13 danh mục)          70,56        16,58       16,58                 -                -              -   

* Vốn ngân sách (05 danh mục)            9,86          3,78         3,78                 -                -              -   

1 Khu đô thị Nghĩa Tự Điện Dương            2,09          0,05         0,05 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai trong năm 2021 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về bổ sung danh mục dự 

án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 của thị xã 

Điện Bàn (Dự án tách ra từ Dự án Khu đô thị R.O.S.E Đô để thực 

hiện đầu tư xây dựng nhằm kịp thời bố trí TĐC cho dự án cầu Nghĩa 

Tự (giai đoạn 1 và 2)

2 

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            2,13          0,35         0,35 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2021 của thị xã Điện Bàn

3 

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Trung

Phú 1, xã Điện Minh để tạo nguồn vốn đầu tư

xây dựng hà tầng nông thôn mới

Điện Minh            4,86          2,80         2,80 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2021 của thị xã Điện Bàn

Tổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục I

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ: 

ĐÔNG GIANG, ĐIỆN BÀN, DUY XUYÊN, THĂNG BÌNH, HIỆP ĐỨC, PHÚ NINH, NÚI THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số: #sovb/TTr-UBND ngày #nbhtháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục, dự án thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản đầu tư
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4 

Dự án Trung tâm thể dục thể thao Bắc Quảng

Nam (Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với

phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khu

thu hồi nằm ngoài vạch GPMB) 

Vĩnh Điện            0,38 0,38         0,38 

Công văn 579/UBND-KTN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp 

còn lại sau khu thu hồi nằm ngoài vạch GPMB của dự án Trung tâm 

thể dục thể thao Bắc Quảng Nam, phường Vĩnh Điện; Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về bổ 

sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Điện Bàn

5 
Đường vào lò giết mổ gia súc, gia cầm tại xã

Điện Thọ
Điện Thọ            0,40 0,20         0,20 

Công văn số 2664/UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị xã Điện 

Bàn về việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng lò 

giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Điện Thọ; Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về bổ sung 

danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Điện Bàn

* Vốn ngoài ngân sách (08 danh mục)          60,70        12,80       12,80                 -                -              -   

1

Hai lối vào của khu du lịch tại phường Điện

Dương của Công ty Cổ phần đầu tư và xây

dựng Xuân Phú Hải (đất giao thông)

Điện Dương 0,07 0,00

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thị xã Điện 

Bàn V/v thực hiện dự án xây dựng Vệt 20m cây xanh đoạn qua dự án 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải, tại phường Điện 

Dương; Quyết định 2745/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 của UBND 

tỉnh V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) 

Khu du lịch tại phường Điện Dương; Quyết định 2912/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt điều chỉnh bổ sung 

chức năng căn hộ du lịch vào quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) 

Khu du lịch tại phường Điện Dương

2 Khu đô thị Phong Nhị Điện An 9,04 8,20 8,20
Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương An

3 Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An Điện Dương 15,60 0,00

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500); Công văn 5559/UBND-

KTN ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án

4
Dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài

Điện Dương
Điện Dương 13,00 0,00

Công văn số 1770/UBND-KTN ngày 25/04/2016 của UBND tỉnh 

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

5 Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò Điện Ngọc 14,06 1,90 1,90

Công văn 2528/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh V/v 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven 

sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Quyết định 

817/QĐ-UBND ngày 1/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng 

kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu 

đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, thị xã 

Điện Bàn
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6 Khu đô thị Giáp Ba Vĩnh Điện 4,05 2,70 2,70

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch 

phát triển nhà ở năm 2021

7
Mở rộng nhà máy xử lý nước thải tập trung

khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
Điện Ngọc            1,50 0,00

Quyết định 10991/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc bổ sung 

danh mục dự án thu hồi đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị 

xã Điện Bàn

8 Khu đô thị Viêm Trung Điện Ngọc            3,38 

Công văn số 8428/UBND-KTN ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 

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

dựng nhà ở Khu Đô thị Viêm Trung tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

24/02/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về bổ sung danh mục dự án 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 thị xã Điện Bàn

III HUYỆN THĂNG BÌNH (12 danh mục)          13,93          1,15         0,77             0,38              -              -   

* Vốn ngân sách (12 danh mục)          13,93          1,15         0,77             0,38              -              -   

1 
Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang),

huyện Thăng Bình

Bình Sa, Bình 

Hải
5,10          0,38             0,38 

Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư

2 Xây dựng nhà chứa rác tại thôn Hiền Lộc Bình Lãnh 0,03             -   
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

3 
Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Nam Bình

Sơn
Bình Lãnh 0,21             -   

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

4 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Hiền Lộc Bình Lãnh 0,14             -   
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

5 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Sơn Cẩm Nga Bình Lãnh 0,08             -   
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

6 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Hiền Phòng Bình Lãnh 0,10          0,04         0,04 
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

7 Nghĩa trang nhân dân xã Bình Lãnh Bình Lãnh 5,00             -   
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh v/v 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022

8 
Khu dân cư nông thôn mới trường mẫu giáo

thôn Tiên Đõa (2 vị trí)
Bình Sa 0,05             -   

Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện 

phê duyệt phương án và quyết định đấu giá QSD đất

9 
KDC NTM thôn An Thành 2, xã Bình An

(Nhà đội thuế Bình An)
Bình An 0,01             -   

- Thông báo số 216/TB-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện về 

chủ trương đấu giá KTQĐ; 

Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh v/c 

điều chuyển trụ sở thuế cho UBND huyện

10 
Khu tái định cư Bình Nam (Khu dân cư thôn

Nghĩa Hoà)
Bình Nam 2,20             -   

Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

giao chỉ tiêu và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022

11 
Khu tái định cư phục vụ đường dẫn cầu Cửa

Đại tại xã Bình Minh (phần giao thêm) 
Bình Minh 0,01             -   

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND huyện 

Thăng Bình phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án
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12 Chợ Bình Dương Bình Dương 1,00          0,73         0,73 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 1/10/2020 của HĐND huyện Thăng 

Bình quyết định chủ trương đầu tư 1 số dự án nhóm C thuộc kế 

hoạch đầu tư công năm 2021

IV HUYỆN ĐÔNG GIANG (06 danh mục)          38,24          0,46         0,46                 -                -              -   

* Vốn ngân sách (06 danh mục)          38,24          0,46         0,46                 -                -              -   

1

Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền

tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân

cư thị trấn Prao

Thị trấn Prao 20,40                 0,40         0,40 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về 

quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng 

vốn ngân sách địa phương

2
Nâng cấp mở rộng đường T.609, đoạn An

Điềm - A Sờ

Xã Kà Dăng; Xã 

Mà Cooih
16,64                 0,06         0,06 

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng 

đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ

3

Cải tạo, sửa chửa tuyến đường trung tâm đô

thị thị trấn Prao: Hạng mục: Tuyến đường

Nguyễn Thị Minh Khai

Thị trấn Prao 0,10                      -   
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện 

Đông Giang về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

4

Cải tạo, sửa chửa tuyến đường trung tâm đô

thị thị trấn Prao: Hạng mục: Tuyến đường Âu

Cơ

Thị trấn Prao 0,08                      -   
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện 

Đông Giang về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

5

Cải tạo, sửa chửa tuyến đường trung tâm đô

thị thị trấn Prao: Hạng mục: Tuyến đường

Huỳnh Thúc Kháng

Thị trấn Prao 0,02             -   
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện 

Đông Giang về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

6
Khắc phục công trình giao thông bị hư hỏng

do bão, lũ năm 2021: Hạng mục: Tường chắn,

nền mặt đường tại Km8+200 đường ĐH 12.ĐG

Xã Za Hung 1,00             -   

Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Đông Giang về việc bổ sung kinh phí cho phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện

V HUYỆN PHÚ NINH (12 danh mục)          92,01        10,00         3,00             7,00              -              -   

* Vốn ngân sách (05 danh mục)          17,68          0,60         0,10             0,50              -              -   

1 Cụm công nghiệp Chợ Lò Xã Tam Thái            8,00             -   
Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 2/12/2013 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Cụm công nghiệp Chợ Lò - xã Tam Thái

2  Cụm công nghiệp Phú Mỹ  Xã Tam Phước            4,45          0,50             0,50 
Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về 

việc thành lậpCụm công nghiệp Phú Mỹ 

3
Khu dân cư, Tái định cư cho các hộ di dời

vùng sạt lở
Xã Tam Lãnh            5,11          0,10         0,10 

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh  về 

bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc 

phục thiệt hại do ảnh hưởng các đợt thiên tai 2021

4 Cải tạo, nâng cấp làng Hòa Bình Xã Tam Đàn            0,07             -   

Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Làng Hòa Bình 

Quảng Nam

5 Bia di tích lịch sử Địa Đạo Gò Nông Xã Tam Thái            0,05             -   

Quyết định số 5225/ QĐ-UBND ngày 24/10/2017  của UBND huyện 

Phú Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phân bổ di tích cấp 

tỉnh năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Ninh

* Vốn ngoài ngân sách (07 danh mục) 74,33 9,40 2,90 6,50              -              -   
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1 Cụm công nghiệp Tam Dân Xã Tam Dân          30,00          2,00             2,00 

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam năm 2025, có xét đến năm 2035

2

Dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ

áp trung tâm huyện lị, thị xã, thành phố thuộc

tỉnh

Xã Tam Lãnh 0,012 0,003       0,003 

Công văn số 6088/UBND-KTN ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh về 

việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và địa điểm xây dựng dự án 

KFW 3.2 tỉnh Quảng Nam

3 Trạm biến áp 110kV Tiên Phước và đấu nối

Xã Tam Đàn, 

Tam Phước, Tam 

Vinh, TT Phú 

Thịnh

0,58          0,30         0,30 

Công văn số 6949/UBND-KTN ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh v/v 

thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 110kV, 35kV, 22kV và TBA 110kV 

Tiên Phước.

4 Khu phố chợ Chợ Lò xã Tam Thái Xã Tam Thái            6,60          2,60         2,60 

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 

nhà ở năm 2021

5  Khu dân cư Vạn Long, xã Tam Đàn Xã Tam Đàn            9,80             -   

Quyết định 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh v/v 

điều chỉnh tên gọi Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 

của UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021

6  Khu đô thị mới Tây Yên Xã Tam Đàn          17,28          4,50             4,50 

Quyết định 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh V/v 

điều chỉnh tên gọi Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 

của UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021

7  Khu dân cư thương mại Cây Sanh Xã Tam Dân          10,06             -   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnhphê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 

nhà ở năm 2021 (Mục B)

VI HUYỆN NÚI THÀNH (01 danh mục)            5,70          2,05         2,05                 -                -              -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)            5,70          2,05         2,05                 -                -              -   

1 Trường THPT Núi Thành Xã Tam Nghĩa 5,70 2,05 2,05

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021; Công văn số 6871/UBND-TH ngày 01/10/2021 

của UBND tỉnh, NQ 37/NQ-HĐND huyện Núi Thành về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

VII HUYỆN DUY XUYÊN (04 danh mục)          52,20        20,15       20,15                 -                -              -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)          10,59          4,06         4,06                 -                -              -   

1 Khu TĐC Châu Hiệp (GĐ1) Nam Phước 0,32             -   

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở nghiên cứu đề xuất đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2022; Quyết định số 

5164/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND huyện về việc phê 

duyệt đồ án chi tiết (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 8789/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 

5164/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện về việc phê 

duyệt đồ án chi tiết (1/500)
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2 KDC Duy Trinh (KDC Phù Dưỡng) Duy Trinh 10,27 4,06 4,06

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở nghiên cứu đề xuất đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2022; Quyết định số 329/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án 

ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 2022 (đợt 1); Thông 

báo số 07/TB-HĐND ngày 09/03/2022 của HĐND tỉnh về kết luận 

của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/03/2022; Công văn 

số 34/BQLDAQĐ ngày 11/03/2022 của BQL dự án - Quỹ đất về việc 

bổ sung một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022; Công văn số 29/BQLDAQĐ ngày 01/03/2022 của BQL dự án - 

 Quỹ đất về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất khu dân cư Phù 

Dưỡng, huyện Duy Xuyên và mở rộng trường tiều học Duy Trung 

(điểm trường thôn Trung Đông); Công văn số 13/BQLDAQĐ ngày 

09/02/2022 của BQL dự án - Quỹ đất về việc bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất khu dân cư Phù Dưỡng và khu tái định cư Châu Hiệp 

(GĐ1); Quyết định số 8768/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt đồ án chi tiết (tỷ lệ 1/500)

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục) 41,61 16,09 16,09                 -                -              -   

1 KDC Tây Cầu Chìm Duy Trung 27,97 9,80 9,80

Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 09/03/2022 của HĐND tỉnh về kết 

luận của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/03/2022; Quyết 

định số 5115/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 của UBND huyện về việc 

phê duyệt đồ án chi tiết (tỷ lệ 1/500)

2 KDC Kiểm Lâm Duy Hòa 13,64 6,29 6,29

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh về 

phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2022; Thông báo số 

07/TB-HĐND ngày 09/03/2022 của HĐND tỉnh về kết luận của 

đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/03/2022; Quyết định số 

8767/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện về việc phê 

duyệt đồ án chi tiết (tỷ lệ 1/500)

VIII HUYỆN HIỆP ĐỨC (03 danh mục)            2,75          0,60         0,60                 -                -              -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)            2,75          0,60         0,60                 -                -              -   

1
Nâng cấp, cải tạo đường vào di tích Giếng

nước Quốc hội
Xã Bình Lâm 0,25 0,10 0,10

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022

2
Đường giao thông Bắc An Sơn đi An Cường

xã Quế Thọ (giai đoạn 2)
Xã Quế Thọ 2,00 0,50 0,50

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Hiệp Đức về phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm 

C, sử dụng vốn ngân sách huyện kế hoạch đầu tư công năm 2022

3
Kè chống sạt lỡ khu dân cư thôn Trà Va xã

Sông Trà
Xã Sông Trà 0,50 0,00

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2021
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