
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:      /NQ-HĐND 
(Dự thảo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày       tháng    năm 2021 

 NGHỊ QUYẾT 

Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

 đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 4 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số           /TTr-UBND ngày     tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án; Báo cáo thẩm tra 

số      /BC-HĐND ngày    tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua 233 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 với tổng diện tích là 362,88 ha 

(đất chuyên trồng lúa nước 232,42 ha, đất trồng lúa nước còn lại 33,57 ha, đất 

rừng phòng hộ 95,90 ha, đất rừng đặc dụng 1,0 ha). Trong đó, 195 danh mục sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 279,14 ha (đất chuyên trồng lúa nước 

203,11 ha, đất trồng lúa nước còn lại 22,28 ha, đất rừng phòng hộ 53,75 ha) và 38 

danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 83,74 ha (đất 

chuyên trồng lúa nước 29,30 ha, đất trồng lúa nước còn lại 11,29 ha, đất rừng 

phòng hộ 42,15 ha, đất rừng đặc dụng 1,00 ha). 
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              Đơn vị tính: ha 
 

 

 

TT  
Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Số 

lượng 

danh 

mục  

Diện 

tích sử 

dụng 

đất (ha) 

Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

Tổng 

cộng 

Trong đó 

LUC LUK RPH RĐD 

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

+9+10) 
(7) (8) (9) (10) 

  TỔNG CỘNG 233 1.693,20 362,88 232,42 33,57 95,90 1,00 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 195 1.225,93 279,14 203,11 22,28 53,75 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 38 467,27 83,74 29,30 11,29 42,15 1,00 

I THÀNH PHỐ TAM KỲ 50 228,38 68,59 46,87 3,24 18,48 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 47 221,97 66,09 44,37 3,24 18,48 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 6,41 2,50 2,50 - - - 

II THÀNH PHỐ HỘI AN 3 2,62 0,66 0,66 - - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 3 2,62 0,66 0,66 - - - 

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

III THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 13 84,73 21,48 21,48 - - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 9 29,48 19,80 19,80 - - - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4 55,25 1,68 1,68 - - - 

IV HUYỆN PHÚ NINH 8 36,79 8,97 2,74 - 6,23 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6 36,37 8,77 2,54 - 6,23 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 0,42 0,20 0,20 - - - 

V HUYỆN HIỆP ĐỨC 13 83,80 9,41 6,98 2,43 - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 13 83,80 9,41 6,98 2,43 - - 

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

VI HUYỆN BẮC TRÀ MY 5 3,30 0,68 0,50 0,18 - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 5 3,30 0,68 0,50 0,18 - - 

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

VII HUYỆN QUẾ SƠN 24 128,14 30,99 26,26 4,62 0,11 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 16 39,38 10,65 5,96 4,58 0,11 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 88,77 20,34 20,30 0,04 - - 

VIII HUYỆN TIÊN PHƯỚC 22 271,29 21,85 17,78 4,07 - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 21 269,14 20,41 16,35 4,07 - - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,15 1,43 1,43 - - - 

IX HUYỆN NÔNG SƠN 5 19,16 6,30 0,60 3,40 2,30 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 19,03 6,17 0,60 3,27 2,30 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 0,13 0,13 - 0,13 - - 

X HUYỆN NAM TRÀ MY 6 111,94 5,08 - 4,49 0,59 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 17,50 2,52 - 2,42 0,10 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 94,44 2,56 - 2,07 0,49 - 

XI HUYỆN PHƯỚC SƠN 2 4,11 0,02 0,01 0,01 - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 4,11 0,02 0,01 0,01 - - 

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

XII HUYỆN TÂY GIANG 2 30,34 3,76 0,48 0,04 3,24 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 0,10 0,10 0,10 - - - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 30,24 3,66 0,38 0,04 3,24 - 
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XIII HUYỆN NAM GIANG 4 60,62 20,72 - - 19,72 1,00 

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

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4 60,62 20,72 - - 19,72 1,00 

XIV HUYỆN THĂNG BÌNH 37 156,38 86,36 50,24 1,40 34,72 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 34 124,56 67,21 49,79 1,40 16,02 - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 31,82 19,15 0,45 - 18,70 - 

XV HUYỆN DUY XUYÊN 20 137,50 30,28 20,99 9,29 - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 12 42,68 19,21 18,93 0,28 - - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 94,82 11,07 2,06 9,01 - - 

XVI HUYỆN ĐẠI LỘC 5 24,42 11,13 11,13 - - - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 22,22 10,83 10,83 - - - 

  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,20 0,30 0,30 - - - 

XVII HUYỆN NÚI THÀNH 14 309,68 36,61 25,70 0,40 10,51 - 

  Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14 309,68 36,61 25,70 0,40 10,51 - 

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

(Chi tiết Phụ lục I đính kèm) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân dân tỉnh 

1. Triển khai thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với các danh mục 

dự án tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Các danh mục chuyển 

mục đích sử dụng đất liên quan đến rừng tự nhiên thực hiện theo đúng Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ngành, địa phương tăng cường trách 

nhiệm trong công tác rà soát, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm; các 

danh mục chuyển mục đích sử dụng đất tham mưu UBND để trình HĐND tỉnh 

phải đảm bảo thông tin, hồ sơ thủ tục, quy trình, thời gian theo đúng quy định 

của pháp luật.  

Trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phát sinh những 

danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng đối với các dự án phục vụ cho mục đích công cộng, an ninh quốc phòng, 

phòng chống thiên tai; các dự án động lực, lan tỏa thu hút đầu tư; các dự án 

trong danh mục đầu tư công năm 2022 đã được HĐND tỉnh thống nhất, đảm bảo 

các hồ sơ theo quy định trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản, 

triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Đề nghị HĐND cấp huyện cho ý kiến bằng văn bản đối với các danh mục 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương đảm bảo đúng theo Nghị quyết 

số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh trước khi trình cơ quan cấp trên; 

tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng đất tại địa phương. 
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày    tháng 12 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- UBTVQH; 
- VP: QH, CTN, CP; 
- Ban CTĐB-UBTVQH; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;                                                    
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;    
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện,  
thị xã, thành phố;   
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TTXVN tại Q.Nam; 
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 
- Lưu: VT, TH (Thủy). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

  

 


