
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (03 danh mục)                 3,90              2,50              2,50                      -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)                 1,40                  -                   -                        -                     -                  -   

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

I HUYỆN PHƯỚC SƠN (02 danh mục)                 1,40                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)                 1,40                  -                   -                        -                     -                  -   

1 Nghĩa trang nhân dân thôn 1  Xã Phước Hiệp 0,80               -              -              -                   -               -            

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện  Phước Sơn về 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 cho UBND xã Phước Hiệp, Phước Thành

2 Nghĩa trang nhân dân thôn 3  Xã Phước Hiệp 0,60               -              -              -                   -               -            

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND huyện Phước Sơn về 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 choUBND xã Phước Hiệp, Phước Thành

* Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục)                     -                    -                   -                        -                     -                  -   

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

* Vốn ngân sách (0 danh mục)                     -                    -                   -                        -                     -                  -   

* 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

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục I

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 CỦA CÁC HUYỆN: PHƯỚC SƠN, QUẾ SƠN

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày        /10/2020 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 trồng lúa



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (01 danh mục)                2,50              2,50             2,50               -                    -                 -   

* Vốn ngân sách (0 danh mục) -                 -              -             -            -               -           

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

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

* Vốn ngân sách (0 danh mục)                    -                   -                   -                 -                    -                 -   

* 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 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN
(Kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày          /10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

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

Văn bản chấp thuận đầu tư
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