
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (131 danh mục)             715.40          183.33          122.02                 12.45             48.86                -   

* Vốn ngân sách (125 danh mục)             699.50          179.28          122.02                   8.40             48.86                -   

* Vốn ngoài ngân sách (06 danh mục)               15.91              4.05                  -                     4.05                   -                  -   

I HUYỆN NÔNG SƠN (04 danh mục)                 1.95              0.63              0.60                   0.03                   -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 1.95              0.63              0.60                   0.03                   -                  -   

1 Sữa chữa đường tránh lũ trung tâm huyện Nông Sơn Xã Quế Trung 0.12               -              
Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn phê duyệt 

báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa đường tránh lũ trung tâm huyện 

2 
Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục: đường nội bộ trong 

điểm du lịch và bải đỗ xe
Xã Quế Trung 0.20               0.03             0.03

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/6/2020 của HĐND huyện Nông Sơn quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục: đường nội bộ trong điểm du lịch 

và bải đỗ xe

3 
Khu dân cư đường tránh lũ Trung tâm huyện Nông Sơn 

(bổ sung)
Xã Quế Trung 1.60               0.60             0.60            

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/10/2020 của HĐND huyện Nông Sơn quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện; NQ 

37/NQ-HĐND ngày 12/10/2020 của HĐND huyện Nông Sơn thống nhất điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công năm 2021

4 Nhà đón tiếp Đại Bình (Bổ sung) Xã Quế Trung 0.03               -              
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế hoạch 

đầu tư công năm 2020

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

II HUYỆN ĐẠI LỘC (07 danh mục)                 9.25              2.52              2.20                   0.32                   -                  -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục)                 9.25              2.52              2.20                   0.32                   -                  -   

1 

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 609 (hạng

mục cầu Hà Tân, cầu Lộc Mỹ, cầu Ba Khe 1, 2, 3 và

phân đoạn Km 20+960 – Km24+750)

Các Đại Quang, Đại 

Đồng, Đại Lãnh
                4.00              0.50              0.50 Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

2 Dự án cầu Trà Đức; hạng mục bố trí tái định cư  Xã Đại Tân                 0.07              0.02                   0.02 

 Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đại Lộc về Phê duyệt 

báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cầu Trà Đức và tuyến đường 

ĐH10.ĐL, hạng mục: Cầu, nền mặt đường và cống thoát nước tại xã Đại Tân, huyện Đại 

3 
Dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân quanh khu vực

nhà máy cồn thôn Nam Phước
Xã Đại Tân                 1.60              1.40              1.40 

Công văn số 5734/UBND-TD ngày 27/9/2019, Thông báo số 399/TB-UBND ngày 

09/12/2019, Công văn số 505/UBND-KTN ngày 05/02/2020, Công văn số 704/UBND-

KTN ngày 17/02/2020, Thông báo số 69/TB-UBND ngày 03/03/2020 và Công văn số 

2204/UBND-KTN ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh

4 Dự án Cầu Xuân Nam Xã Đại  Thắng                 0.01                  -   
 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng Công trình Cầu Xuân Nam

5 Dự án di dân khẩn cấp xã Đại Quang, huyện Đại Lộc Xã Đại Quang                 1.72                  -   
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh  Quảng nam; Quyết định 

số 235/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Đại Lộc

6 
Dự án Cầu Hội Khách – Tân Đợi; hạng mục thu hồi bổ

sung và khu tái định cư
Xã Đại Sơn                 1.50              0.30                   0.30 

Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Hội Khách – Tân Đợi, huyện Đại Lộc

7 Dự án Đường ĐH10.ĐL nối dài xã Đại Tân Xã Đại  Tân                 0.35              0.30              0.30 
Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Đại Lộc phê duyệt 

chủ trương xây dựng cầu Trà Đức và tuyến đường ĐH10

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

III HUYỆN TÂY GIANG (04 danh mục)                 7.50              4.20                  -                         -                 4.20                -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 7.50              4.20                  -                         -                 4.20                -   

1 Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã Lăng Xã Lăng                 0.90                  -   
Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Tây Giang về việc 

giao chỉ tiêu phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện 

2 Nhà bia ghi tên liệt sỹ huyện Tây Giang Xã Anông                 1.00                  -   
Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Tây Giang về việc 

giao chỉ tiêu phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện 

Phụ lục I

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ: NÔNG SƠN, ĐẠI LỘC, TÂY GIANG,

HỘI AN, TIÊN PHƯỚC, THĂNG BÌNH, ĐIỆN BÀN, PHÚ NINH, DUY XUYÊN, NÚI THÀNH, TAM KỲ, NAM GIANG, DÔNG GIANG, QUẾ SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số:              /NQ-HĐND ngày          /7/2021 của HĐND 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

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

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

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

3 Khôi phục cầu Zr'rượt, tuyến ĐH3.TG, huyện Tây Giang
Xã Anông và xã 

Atiêng
                1.40                  -   

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa 

4
Đường vào trung tâm xã Axan nối xã Ch’ơm đến cửa 

khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn 2)
Xã Ch’ơm                 4.20              4.20               4.20 

- Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 14 /02/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chủ 

trương đầu tư dự án Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch'ơm đến cửa khẩu phụ Tây 

Giang (giai đoạn II)

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2021

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

IV THÀNH PHỐ HỘI AN (19 danh mục)               49.93              3.43              2.80                   0.63                   -                  -   

* Vốn ngân sách (19 danh mục)               49.93              3.43              2.80                   0.63                   -                  -   

1
Tuyến đường từ TCVH khối Thanh Nam Tây đến sân 

vận động Thanh Nam Đông
Phường Cẩm Nam                 0.05                  -   

Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày

05/10/2017 của UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2 Đường Phạm Hồng Thái nối dài và tạo quỹ đất khu ở Phường Sơn Phong                 0.40                  -   

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thành phố Hội An về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Phạm Hồng Thái (nổi dài) và tạo quỹ đất 

khu ở tại phường Sơn Phong, TP Hội An.

3
Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn 

sông Cổ Cò

Cẩm Hà, Cẩm An, 

Cẩm Châu, Cửa Đại, 

Cẩm Thanh

                6.57              2.50              2.50 

Công văn số 1540/UBND-KTN ngày 25/3/2019 của UBND tinh Quảng Nam về việc triển 

khai thực hiện các dự án xây dựng, trong đó chỉ đạo thực hiện dự án Nạo vét, thoát lũ 

khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò; Quyết định số 3259/QĐ-UBND số 31/10/2018 

của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án

4 Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Âm Hồn Phường Minh An                 0.03                  -   

Công văn số 4019/BVVHTTDL ngày 01/11/2013 của Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch về 

thỏa thuận chủ trương lập dự án; Công văn số 932/UBND-VX ngày 19/3/2014 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc lập dự án; Công văn số 20/DSVH ngày 24/02/2021 của

Trung tâm QLBT di sản văn hóa Hội An v/v đăng ký Kế hoạch để tiếp tục thực hiện dự án

5 Khu tái định cư thôn Phước Thắng Xã Cẩm Kim                 0.05                  -   

Quyết định số 58/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

chủ trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư để di dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tinh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

6
Chỉnh trang đô thị do mở rộng đường Phạm Hồng Thái 

nối dài và tạo quỹ đất khu ở
Phường Sơn Phong                 0.67                  -   

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thành phố Hội An về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Phạm Hồng Thái (nổi dài) và tạo quỹ đất 

khu ở tại phường Sơn Phong, TP Hội An.

7 Quy hoạch đất cây xanh dọc kênh Hói Muống Phường Cẩm Châu                 0.05                  -   

Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày

02/8/2018 của UBND thành phố Hội An về giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Nghị quyết 

số 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự 

8 Khu dân cư Bàu Ốc Hạ, giai đoạn 1 Xã Cẩm Hà 11.3                  -   

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

9 Khu dân cư Trảng Kèo, giai đoạn 2 Xã Cẩm Hà 27.00                  -   

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

10

Kênh tiêu thoát nước từ Cụm công nghiệp

Thanh Hà ra sông Thu Bồn (Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Thanh Hà)

Phường Thanh Hà 0.30              0.30              0.30 

Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

Thanh Hà, thành phố Hội An

11 Đường nối từ thôn Bàu Ốc Hạ đến thôn Bến Trễ Xã Cẩm Hà 0.01                  -   
Quyết định số 2174A/QĐ-UBND ngày

05/10/2017 của UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

12 Đường ĐX 30 Xã Cẩm Hà 0.01                  -   
Quyết định số 2174C/QĐ-UBND ngày

05/10/2017 của UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

13
Trụ sở Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội 

An
Phường Minh An 0.17                  -   

Chủ trương của UBND thành phố Hội An tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 

05/02/2018, Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 phê duyệt chu trương đầu 

tư, Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

và Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

14
Khu tái định cư phục vụ bố trí cho các hộ

bị giải tỏa tại dự án cầu Thanh Nam

Phường Cẩm Châu; 

Cẩm Nam
0.28                  -   

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thành phố Hội An v/v phê 

duyệt chủ trương đầu tư

15

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tạo nguồn vốn

xây dựng cơ sở hạ tầng đường Đào Duy Từ

nối dài khớp nối vào đường Nguyễn Nghiễm

Phường Thanh Hà; 

Cẩm Phô
2.24              0.63                   0.63 

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày

10/10/2019 của UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

16
Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại khối Thanh Chiếm, phường Thanh Hà
Phường Thanh Hà 0.10                  -   

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống nhất chủ trương cho khai thác 

đấu giá quyền sử dụng đất 



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

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

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

17
Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại phường Cẩm Châu
Phường Cẩm Châu 0.09                  -   

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống nhất chủ trương cho khai thác 

đấu giá quyền sử dụng đất 

18

Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại đường Phạm Ngũ Lão, khối Sơn Phô, phường 

Cẩm Châu

Phường Cẩm Châu 0.39                  -   
Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống nhất chủ trương cho khai thác 

đấu giá quyền sử dụng đất 

19
Khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại xã Cẩm Thanh
Xã Cẩm Thanh 0.22                  -   

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống nhất chủ trương cho khai thác 

đấu giá quyền sử dụng đất 

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

V HUYỆN TIÊN PHƯỚC (02 danh mục)                 4.88              0.07              0.06                   0.01                   -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)                 4.88              0.07              0.06                   0.01                   -                  -   

1 Di dân khẩn cấp thôn 1, xã Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh                 4.50              0.07              0.06                   0.01 

Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Giao nhiệm 

vụ chủ đầu tư các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai từ nguồn dự phòng NS Trung 

ương năm 2020

2
Đường giao thông nối đường Tôn Đức Thắng đến 

đường trên đỉnh kè
TT Tiên Kỳ                 0.38                  -   

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Tiên Phước V/v phê 

duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Đường giao thông nối đường Tôn Đức Thắng đến 

đường trên đỉnh kè 

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

VI HUYỆN THĂNG BÌNH (09 danh mục)             210.78            53.14            17.25                       -               35.89                -   

* Vốn ngân sách (09 danh mục)             210.78            53.14            17.25                       -               35.89                -   

1 Mương thoát nước đường Lý Tự Trọng - Nguyễn Hoàng Thị trấn Hà Lam                 0.60                  -   NQ số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

2 Xây mới Chợ Trà Đóa Bình Đào Xã Bình Đào                 1.60              1.60              1.60 NQ số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

3 Khu dân cư Trà Đóa 1 Xã Bình Đào 10.03 6.45 6.45

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 101-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 96/HĐND-VP ngày 15/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam v/v chủ trương 

sử dụng đất lúa để triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

4 Khu đô thị mới Tây Bình Minh Xã Bình Minh 29.41 4.41 4.41

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 100-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

5 Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh Xã Bình Minh 25.22 0.00

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 59-TB/TU ngày 29/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

6 Khu đô thị mới Đông Bình Minh Xã Bình Minh 20.19 0.00

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 100-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

7 Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình Dương Xã Bình Dương 14.13 0.00

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 58-TB/TU ngày 29/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.
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8 Khu đô thị Đông bắc Hà Lam TT Hà Lam 10.60 9.20 9.20

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 100-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

9 Khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh Xã Bình Minh 99.00 31.48 31.48

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án ĐTXD nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

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

VII THỊ XÃ ĐIỆN  BÀN (21 danh mục)               80.39            38.78            38.78                       -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (19 danh mục)               80.22            38.78            38.78                       -                     -                  -   

1

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố Ngọc 

Liên, phường Điện An để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

chỉnh trang đô thị

Điện An                 1.31              1.08              1.08 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

2

 Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Thôn Đa Hòa Bắc 

(Khu 1), xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

nông thôn mới

Điện Hồng                 0.34              0.34              0.34 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn

3

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu Rộc Mẹo, thôn 

Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng nông thôn mới

Điện Hồng                 0.28              0.28              0.28 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

4

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố Cổ 

An Đông , phường Điện Nam Đông (Khu 1) để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

Điện Nam Đông                 0.12                  -   

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

5

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố Cổ 

An Đông , phường Điện Nam Đông (Khu 2) để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

Điện Nam Đông                 0.62                  -   

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

6

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Nhị Dinh 3, xã 

Điện Phước để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn 

mới

Điện Phước                 1.75              0.27              0.27 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

7

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Triêm Nam, xã 

Điện Phương để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông 

thôn mới

Điện Phương                 0.42                  -   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

8

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Thanh Quýt 4, xã 

Điện Thắng Trung để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

nông thôn mới

Điện Thắng Trung                 1.80              1.70              1.70 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

9 Khu dân cư trung tâm hành chính xã Điện Phước Điện Phước               13.78              7.88              7.88 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

10 Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba Vĩnh Điện                 4.05              2.70              2.70 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

11 Khu dân cư Phong Thử 2, xã Điện Thọ Điện Thọ                 4.39              1.97              1.97 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
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12 Khu dân cư Hà Đông, xã Điện Hòa Điện Hòa                 8.24              3.00              3.00 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

13 Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An Điện An                 5.01              3.24              3.24 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

14 Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước Điện Phước                 6.70              6.38              6.38 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

15 Khu dân cư phố chợ Điện Minh, xã Điện Minh Điện Minh                 5.47              1.75              1.75 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

16
Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1, xã Điện 

Thắng Nam
Điện Thắng Nam                 9.45              1.79              1.79 

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

17
Giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Trường mẫu 

giáo Điện An
Điện An                 1.00              1.00              1.00 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 thị xã Điện 

Bàn; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND phường Điện An V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai dự án Giải phóng mặt 

bằng để đầu tư xây dựng trường mẫu giáo Điện An

18
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Trần Nhân 

Tông
Vĩnh Điện                 0.20                  -   

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 thị xã Điện 

Bàn

19 Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam Điện Hoà, Điện Tiến               15.29              5.40              5.40 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân trung ương; Quyết định 1189/QĐ-

UBND ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự 

án đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

tại các Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)                 0.17                  -                    -                         -                     -                  -   

1
Dự án Khu đô thị, công viên Bầu Sen tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc
Điện Ngọc                 0.12                  -   

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao 

chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị, Công viên Bầu sen tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc

2 Dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung Điện Thắng Trung                 0.05                  -   

Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, thị 

xã Điện Bàn

VIII HUYỆN PHÚ NINH (01 danh mục)                 6.60              2.60              2.60                       -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)                 6.60              2.60              2.60                       -                     -                  -   

1 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 Quảng Nam V/v Phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

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

IX HUYỆN DUY XUYÊN (34 danh mục)             181.41            35.34            32.87                   0.77               1.70                -   

* Vốn ngân sách (32 danh mục)             180.31            35.34            32.87                   0.77               1.70                -   

1  Đất CCN Duy Nghĩa 1  Duy Nghĩa               50.00                  -   

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 

phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đén năm 2025, có xét đến năm 2035; Quyết định số 

1337/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt chủ trương 

đầu tư cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Cửa Đại xây dựng Nhà máy 

sản xuất bê tông thương mại và vật liệu xây dựng; Quyết định số 63/QĐ-SKHĐT ngày 

27/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt danh mục dự án và bộ tiêu chí lựa chọn 

nhà đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Duy 

Nghĩa 1, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

2
 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL14H đi Xuyên 

Tây (từ trường TH số 1 NP đến chợ Đình) 
 Nam Phước                 2.70              0.10              0.10 

 Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng;Quyết định số 1001/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2021 

cho các địa phương, đơn vị.

3
 Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu Thương mại - 

dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm 
 Nam Phước                 0.21                  -   

Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về việc 

giao nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn sự nghiệp ngân sách 

huyện; Quyết định số 6939/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Quyết định số 1001/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2021 

cho các địa phương, đơn vị.
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4
 Đường Âu Cơ đoạn từ chợ Đình đến giáp đường Thu 

Bồn (ĐH20 cũ đổi tên thành đường Thu Bồn) 
 Nam Phước                 0.60              0.05              0.05 

 Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt 

chủ trương đàu tư. 

5
 Đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐH 8 các 

đoạn còn lại 12km (nối dài giáp với Mỹ Sơn) 
 Duy Sơn                 6.00              3.20              1.50               1.70 

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của 

đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi 

khảo sát thực tế và làm viêc với UBND huyện Duy Xuyên về Khu di tích lịch sử Căn cứ 

Đặc khu ủy Quảng Đà

6
 Khu Đường nối QL1A đi vùng Đông Duy Xuyên và 

đường ven biển Việt Nam (giai đoạn 1, MNC 12,5m) 

 TTNP, Duy Phước, 

Duy Thành, Duy Vinh 
              15.00              9.60              9.60 

Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc quyết 

định chủ trương đầu tư; Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã 

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và số 

24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của 

UBND huyện Duy Xuyên giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư các công 

trình thực hiện từ năm 2021

7  Tuyến đường ĐH16.DX  Duy Phước                 0.50              0.50              0.50 
Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy Xuyên về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

8  Cầu máng 3/2 (trên tuyến đường ĐH16.DX)  Duy Phước                 0.30              0.30              0.30 
Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy Xuyên về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

9  Tuyến đường ĐH 4.DX  Duy Vinh                 0.89              0.89              0.89 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về việc Đề án kiên cố hóa 

hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025; Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy Xuyên về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

10
Xây dựng hố xử lý rác thải tại Gò Miếu Ông, thôn 

Trung Đông
Duy Trung                 0.80                  -   

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND huyện Duy Xuyên kết luận của 

đồng chí Chủ tích UBND - Phan Xuân Cảnh huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa 

phương để bàn phương án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện trong thời gian đến

11  Xây mới trường mẫu giáo Duy Thu (Phú Đa)  Duy Thu                 0.14                  -   

Quyết định số 7593/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt 

chủ trương đầu tư công trình Trường Mẫu giáo Duy Thu: 05 phòng học, 05 phòng chức 

năng. Vốn NSTW, tỉnh hố trợ 1,5 tỷ và vốn sự nghiệp giáo dục; 

12  Mở rộng trường Mẫu giáo Duy Phú thôn Mỹ Sơn  Duy Phú                 0.20                  -   

Quyết định số 14735/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Duy Xuyên về phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Duy Phú (điểm 

trường thôn Mỹ Sơn) hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ, 

địa điểm xây dựng: xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

13
 Xây dựng mới trường Trung học phổ thông Vùng 

Đông (Hồ Nghinh) thôn Thi Thại, huyện Duy Xuyên 
 Duy Thành                 3.41              0.27                   0.27 

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Duy Xuyên ngày 

17/10/2012; Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông vùng 

Đông, hạng mục: San nền và kè chắn, địa điểm xây dựng: xã Duy Thành, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam

14
 Xây dựng di tích lịch sử Nổng Bà Điềm thôn Hà Nam 

(TBĐ 2: thửa 1456, 1457) 
 Duy Vinh                 0.05                  -   

 Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Duy Xuyên về phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng.

15  Mở rộng khuôn viên Lăng mộ Đoàn Quý Phi  Duy Trinh                 5.50              0.50                   0.50 

Quyết định số 7159/QĐ - UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về phê 

duyệt báo cáo KT-KT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

cảnh quang xung quanh Lăng mộ Đoàn Quý Phi; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B, nhóm C

16
 Khu dân cư nông thôn tại Bàu Bếp (TBĐ 59: thửa 124, 

125, 126, 127, 141) 
 Nam Phước                 0.40                  -   

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Duy Xuyên

17  Khu dân cư Tây Khương  Nam Phước                 0.72              0.40              0.40                       -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định 996/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và 

ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư Tây Khương.

18

 Khu dân cư khối phố Long Xuyên 2 ( nguyên là tên 

khu dân cư kết hợp khu phức hợp thể thao khối phố 

Long Xuyên 2, TT. Nam Phước) 

 Nam Phước                 4.97              2.11              2.11 

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 6374/UBND-

KTN ngày 30/10/2020 V/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng nhà ở;Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

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

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

19
 Khu dân cư nông thôn: Điểm trường mẫu giáo Phú 

Bông sang đất ở (TBĐ 9: thửa 76);  
 Duy Trinh                 0.29                  -   

Quyết định số 8577/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa bàn 

huyện Duy Xuyên; Quyết định số 8555/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

Duy Xuyên về việc phê duyệt tổng mặt bằng phân lô khai thác đất ở khu vực điểm trường 

mẫu giáo (cũ), thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên; Quyết định số 2021/QĐ - 

 UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Duy 

Xuyên đến năm 2020; QH xây dựng NTM xã Duy Trinh; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 của huyện Duy Xuyên

20

Khu dân cư nông thôn: KDC phía sau trường Nguyễn 

Thành Hãn: (TBĐ 5: thửa 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155);  Từ NVH Chiêm Sơn: (TBĐ 6: Thửa 

14, TBĐ số 6); Từ đất trường mẫu giáo thôn Chiêm 

sơn: (TBĐ 4: thửa 15)

 Duy Sơn                 0.65                  -   

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Duy Xuyên

21
 Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền đường Đông 

Thành - thôn Đông Bình (TBĐ 6: thửa 101, 102) 
 Duy Vinh                 0.10                  -   

Quyết định số 8577/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc 

phê duyệt chủ trương đầu Công trình: Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác quỹ đất nhỏ lẻ 

trên địa bàn huyện Duy XuyênQuyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND 

huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt tổng mặt bằng phân lô chi tiết khai thác quỹ đất ở 

khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; Quyết 

định số 6976/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê 

duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở (5 lô) tại khu vực đường Đông Thành, thôn 

Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; 

22

 Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền phía Bắc 

khu dân cư bờ kè Hà Lăng - thôn Hà Nam (TBĐ 2: thửa 

453, 455, 456, 457, 458, 459, 556, 140) 

 Duy Vinh                 0.10                  -   

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Duy Xuyên

23

 Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền phía Tây 

khu tái định cư Gò Đùng - thôn Hà Nam (TBĐ 3: thửa 

114, 115, 116) 

 Duy Vinh                 0.18                  -   

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Duy Xuyên

24
 Khu dân cư nông thôn tại khu đất thôn Hà Nhuận - xã 

Duy Phước (TBĐ 5: thửa 58, 59, 60) 
 Duy Phước                 0.11                  -   

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Duy Xuyên

25  Khu dân cư Tây Khương  Duy Phước                 2.78              2.56              2.56 

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định 996/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và 

ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư Tây Khương.

26  Khu dân cư phố chợ Bàn Thạch (GĐ1)  Duy Vinh               14.75                  -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Báo cáo số 04-BC/BCSĐ 

ngày 12/01/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  về xin ý kiến chấp thuận chủ trương 

đầu tư các dự án Đầu tư xây dựng nhà ở; 

27  Khu dân cư Duy Nghĩa  Duy Nghĩa                 9.80                  -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 6374/UBND-

KTN ngày 30/10/2020 V/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng nhà ở;Công văn 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021

28  Khu dân cư Nam Cửa Đại  Duy Nghĩa               19.70                  -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 6374/UBND-

KTN ngày 30/10/2020 V/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng nhà ở;Công văn 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021

29
 Khu dân cư Nam Cửa Đại 2 , xã Duy Nghĩa (Khu dân 

cư thương mại dịch vụ chợ Nồi Rang) 
 Duy Nghĩa               10.00                  -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh mục 

các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 6374/UBND-

KTN ngày 30/10/2020 V/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng nhà ở;Công văn 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021; Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện 

Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
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30  Khu dân cư xã Duy Phước (giai đoạn 1)  Duy Phước                 9.59              7.86              7.86 

Công văn số 7050/UBND-KTN ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v chủ 

trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở (lần 3) và Công văn 7426/UBND-KTN ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Duy Phươc (giai 

đoạn 1), xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

31  Khu dân cư Duy Phước  Duy Phước                 3.87              2.50              2.50 
Công văn số 2824/UBND -KTHT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cơ 

chế tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyển sử dụng đất

32  Khu thương mại dịch vụ và dân cư Duy Trinh  Duy Trinh               16.00              4.50              4.50 
Công văn số 2824/UBND -KTHT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cơ 

chế tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyển sử dụng đất

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)                 1.10                  -                    -                         -                     -                  -   

1 Công ty TNHH Shin Heung Vina (thuộc CCN Tây An) Duy Trung                 0.90                  -   
Quyết định 2842/QD-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về quyết định 

chủ trương đầu tư

2
Công ty TNHH TMDV Đông Giang (thuộc CCN Tây 

An 1)
Duy Trung 0.20                  -   

Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận quyết định nhà đầu tư

X HUYỆN NÚI THÀNH (08 danh mục)               83.91            24.37              6.61                 10.69               7.07                -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục)               69.41            20.32              6.61                   6.64               7.07                -   

1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Tam Tiến, Tam Hòa, 

Tam Hiệp, Thị trấn 

Núi Thành, Tam 

Giang, Tam Nghĩa, 

Tam Quang

              64.14            20.02              6.61                   6.34               7.07 
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương 

đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

2 Khu công viên cây xanh Xã Tam Sơn                 1.20                  -   

3 Tiểu hoa viên trước UBND xã Xã Tam Sơn                 0.63              0.30                   0.30 

4 Sân vận động xã Xã Tam Sơn                 2.10                  -   

5 Trường TH Trần Văn Ơn Xã Tam Anh Bắc                 0.47                  -   

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc 

điều chỉnh tên, tổng mức đầu tư và giao nhệm vụ làm chủ đầu tư, lập các thủ tục trình 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư năm 2021

6 Trường TH Hoàng Văn Thụ Xã Tam Sơn                 0.63 

7 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Xã Tam Xuân II                 0.24 

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)               14.50              4.05                  -                     4.05                   -                  -   

1
Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2)
Xã Tam Hiệp               14.50              4.05                   4.05 

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Bắc Chu Lai (giai đoạn 2)

XI THÀNH PHỐ TAM KỲ (05 danh mục)               12.16              4.06              4.06                       -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)               12.02              4.06              4.06                       -                     -                  -   

1
Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng
Xã Tam Thăng                 1.18                  -   

- Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của HĐND tỉnh; Thông báo số 10/TB-

UBND ngày 12/01/2021; Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017; Quyết định số 

115/QĐ-KTM ngày 26/6/2012; Công văn số 85/KTM-QHXD ngày 29/01/2021 của Ban 

quản lý Khu KTM Chu Lai 

2 Đường Bao Nguyễn Hoàng

Các phường: Hoà 

Thuận, Tân Thạnh, 

An Mỹ, An Xuân, An 

Sơn

                2.50              2.50              2.50 

Công văn số 1972/UBND-QLĐT ngày 03/9/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ; Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm.

3 Nhà Sinh hoạt khối phố Đồng Sim (khối phố 5) Phường Trường Xuân                 0.20              0.05              0.05 
Quyết định 252/29/10/2018 của UBND phường Trường Xuân về phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật; Công trình: Nhà sinh hoạt văn hoá khối phố 5, phường Trường Xuân.

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Núi Thành về chủ 

trương đầu tư các dự án

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc phê 

duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử dụng nguồn 

kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021 của các xã Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh
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4
Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hoà 

Thuận (An Hoà 1)
Phường Hoà Thuận                 8.14              1.51              1.51 

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Công văn 

số 10/HĐND-VP ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sử 

dụng đất lúa để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 0.14                  -                    -                         -                     -                  -   

1 Đường dây 110Kv Tam Thăng - Hyosung Xã Tam Thăng                 0.14 
Quyết định số 1118/QĐ-EVNCPC ngày 20/02/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung về việc giao quản lý dự án ĐTXD dự án ĐZ 110kv Tam Thăng

XII HUYỆN NAM GIANG (07 danh mục)               14.74                  -                    -                         -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục)               14.74                  -                    -                         -                     -                  -   

1 Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông Thị trấn Thạnh Mỹ 4.37                  -   QĐ số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

2 Xây dựng Kè huyện Ủy Thị trấn Thạnh Mỹ 0.35                  -   
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện Nam Giang về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

3 Trường mẫu giáo liên xã Tà Bhing-Tà Pơơ xã Tà Bhing 0.44                  -   
QĐ số 1513/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Nam Giang về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

4 Xây dựng mới trạm biến áp trung gian 35/22kV Chà Vàl Xã Chà Vàl 0.08                  -   
Quyết định số 823/QĐ-QNaPC ngày 03/02/2021 của Công ty Điện lực Quảng Nam về phê 

duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án

5
Khu tái định cư khu vực sân vận động huyện Nam 

Giang
Thị trấn Thạnh Mỹ 3                  -   

Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Nam Giang về phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

6 Cầu và đường dẫn Đắc Tà Vâng Xã Đắc Tôi 0.5                  -   
Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND huyện Nam Giang về phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình

7 Tường chắn và hành lang an toàn mỏ đá vôi Thạnh Mỹ Thị trấn Thạnh Mỹ 6                  -   Công văn số 3433/UBND-KTN ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

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

XIII HUYỆN ĐÔNG GIANG (03 danh mục)               15.60                  -                    -                         -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)               15.60                  -                    -                         -                     -                  -   

1 Kè chống sạt lở trường mẫu giáo A Rooi - Za Hung Xã A Rooih                 0.11                  -   

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Đông Giang về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mẫu giáo A 

Rooi – Za Hung; Hạng mục: Kè chống sạt lở sau trường chính và sửa chữa các điểm 

trường thôn;

2 Kè chống sạt lở taluy dương trường tiểu học Jơ Ngây. Xã Jơ Ngây                 0.60                  -   

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Đông Giang về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở 

taluy dương trường tiểu học Jơ Ngây;

3
Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao (từ Prao - thôn A 

Dung, xã A Rooi)

TT. Prao, xã A 

Rooih, xã Za Hung
              14.89                  -   

Bổ sung thêm diện tích đã có trong kế hoạch thu hồi tại QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 

14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt 10,5 ha. Thị thị trấn Prao

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

XIV HUYỆN QUẾ SƠN (07 danh mục)               36.30            14.19            14.19                       -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục)               36.30            14.19            14.19                       -                     -                  -   

1 Nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Tây, xã Quế Mỹ
Thôn Xuân Tây, xã 

Quế Mỹ
                0.80                  -   

Quyết số 803/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Quế Sơn về phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 6); Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 

19/6/2020 của UBND huyện phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, công trình: Nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Tây

2

Chỉnh trang khu dân cư đô thị: đường Hùng Vương: 

Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Thuận An cũ (đấu 

giá khai thác quỹ đất)

Thị trấn Đông Phú                 0.01                  -   

Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Quảng Nam

3

Chỉnh trang khu dân cư đô thị: đường Trưng Nữ 

Vương: Trường mầm non bán công Đông Phú (đấu giá 

khai thác quỹ đất)

Thị trấn Đông Phú                 0.05                  -   

Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Quảng Nam

4
Chỉnh trang khu dân cư đô thị: đường Hùng Vương: 

Nhà trẻ Cang Tây (đấu giá khai thác quỹ đất)
Thị trấn Đông Phú                 0.06                  -   

Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Quảng Nam

5 Khu phố chợ Mộc Bài
Thôn Mộc Bài, xã 

Quế Phú
                8.80              8.00              8.00 

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị năm 2021

6 Khu dân cư Đông Cầu Hương An Thị trấn Hương An               22.40              2.00              2.00 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

7 Khu dân cư Trung tâm xã Quế Xuân 1 Xã Quế Xuân 1                 4.19              4.19              4.19 
Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp 

thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị năm 2021



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

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

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

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



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (64 danh mục)             563.10           190.79          124.66          14.27              51.86               -   

* Vốn ngân sách (61 danh mục) 450.50            183.64         123.56        8.22           51.86            -            

* Vốn ngoài ngân sách (03 danh mục) 112.60            7.15             1.10            6.05           -                -            

I HUYỆN NÔNG SƠN (02 danh mục)                 1.80               0.63              0.60            0.03                   -                 -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 1.80 0.63 0.60 0.03                   -                 -   

1 
Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục: đường nội bộ trong điểm du lịch 

và bải đỗ xe
Xã Quế Trung 0.20 0.03 0.03

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/6/2020 của HĐND huyện Nông Sơn quyết 

định chủ trương đầu tư dự án: Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục: đường nội bộ trong 

điểm du lịch và bải đỗ xe

2 Khu dân cư đường tránh lũ Trung tâm huyện Nông Sơn (bổ sung) Xã Quế Trung 1.60                0.60 0.60            

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/10/2020 của HĐND huyện Nông Sơn quyết 

định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công năm 2021 từ nguồn ngân sách 

huyện; NQ 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2020 của HĐND huyện Nông Sơn thống nhất 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021

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

II HUYỆN ĐẠI LỘC (05 danh mục)                 7.52               2.52              2.20            0.32                   -                 -   

* Vốn ngân sách (05 danh mục)                 7.52               2.52              2.20            0.32                   -                 -   

1 

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 609 (hạng mục cầu Hà

Tân, cầu Lộc Mỹ, cầu Ba Khe 1, 2, 3 và phân đoạn Km 20+960 –

Km24+750)

Các Đại Quang, 

Đại Đồng, Đại 

Lãnh

                4.00               0.50              0.50 Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

2 Dự án cầu Trà Đức; hạng mục bố trí tái định cư  Xã Đại Tân                 0.07               0.02            0.02 

 Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đại Lộc về Phê 

duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cầu Trà Đức và tuyến 

đường ĐH10.ĐL, hạng mục: Cầu, nền mặt đường và cống thoát nước tại xã Đại Tân, 

huyện Đại Lộc

3 
Dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân quanh khu vực nhà máy cồn

thôn Nam Phước
Xã Đại Tân                   1.6               1.40              1.40 

Công văn số 5734/UBND-TD ngày 27/9/2019, Thông báo số 399/TB-UBND ngày 

09/12/2019, Công văn số 505/UBND-KTN ngày 05/02/2020, Công văn số 

704/UBND-KTN ngày 17/02/2020, Thông báo số 69/TB-UBND ngày 03/03/2020 và 

Công văn số 2204/UBND-KTN ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh

4 
Dự án Cầu Hội Khách – Tân Đợi; hạng mục thu hồi bổ sung và khu

tái định cư
Xã Đại Sơn 1.5               0.30            0.30 

Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Hội Khách – Tân Đợi, huyện Đại Lộc

5 Dự án Đường ĐH10.ĐL nối dài xã Đại Tân Xã Đại  Tân                 0.35               0.30              0.30 
Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Đại Lộc phê 

duyệt chủ trương xây dựng cầu Trà Đức và tuyến đường ĐH10

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

III HUYỆN TÂY GIANG (01 danh mục)                 7.20               7.20                  -                  -                  7.20               -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)                 7.20               7.20                  -                  -                  7.20               -   

1
Đường vào trung tâm xã Axan nối xã Ch’ơm đến cửa khẩu phụ Tây 

Giang (giai đoạn 2)
Xã Ch’ơm                 7.20               7.20                7.20 

- Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 14 /02/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chủ 

trương đầu tư dự án Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch'ơm đến cửa khẩu phụ 

Tây Giang (giai đoạn II)

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

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

IV THÀNH PHỐ HỘI AN (03 danh mục)                 6.57               2.50              2.50                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)                 6.57               2.50              2.50                -                     -                 -   

1 Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Cẩm Hà, Cẩm 

An, Cẩm Châu, 

Cửa Đại, Cẩm 

Thanh

                6.57               2.50              2.50 

Công văn số 1540/UBND-KTN ngày 25/3/2019 của UBND tinh Quảng Nam về việc 

triển khai thực hiện các dự án xây dựng, trong đó chỉ đạo thực hiện dự án Nạo vét, 

thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò; Quyết định số 3259/QĐ-UBND 

số 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục II

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG NĂM 2021 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ: NÔNG SƠN, ĐẠI LỘC, 

TÂY GIANG, HỘI AN, TIÊN PHƯỚC, THĂNG BÌNH, ĐIỆN BÀN, PHÚ NINH, DUY XUYÊN, NÚI THÀNH, TAM KỲ, QUẾ SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số:              /NQ-HĐND ngày          /7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

2

Kênh tiêu thoát nước từ Cụm công nghiệp

Thanh Hà ra sông Thu Bồn (Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Thanh Hà)

Phường Thanh Hà                 0.30               0.30              0.30 

Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An

3

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tạo nguồn vốn

xây dựng cơ sở hạ tầng đường Đào Duy Từ

nối dài khớp nối vào đường Nguyễn Nghiễm

Phường Thanh 

Hà

Phường Cẩm Phô

                2.24               0.63            0.63 
Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày

10/10/2019 của UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

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

V HUYỆN TIÊN PHƯỚC (04 danh mục)             103.40               3.29              2.83            0.46                   -                 -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)                 7.30               2.19              1.73            0.46                   -                 -   

1 
Khu tưởng niệm các AHLS hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc, 

xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước
Xã Tiên Thọ                 2.00               1.50              1.30            0.20 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 2505a/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Tiên Phước 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu tưởng niệm các AHLS hy sinh 

trong cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (Đã được HĐND tỉnh 

thông qua danh mục thu hồi đất tại Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020)

2 Khu dân cư và hệ thống thoát nước KDC thôn Hội An Xã Tiên Châu                 0.80               0.62              0.37            0.25 

Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Tiên Phước V/v 

Phê duyệt phương án chi tiết BTHT-TĐC công trình: Hệ thống thoát nước KDC thôn 

Hội An, trung tâm xã Tiên Châu (Đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi 

đất tại Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 (bổ sung diện tích đất lúa))

3 Di dân khẩn cấp thôn 1, xã Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh                 4.50               0.07              0.06            0.01 

Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Giao 

nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai từ nguồn dự phòng NS 

Trung ương năm 2020

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)               96.10               1.10              1.10                -                     -                 -   

1 Dự án Thủy điện Sông Tranh 4 Xã Tiên Lãnh               96.10               1.10              1.10 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sô 5508825361 do sở KH&ĐT cấp ngày 07/1/2011 

thay đổi lần thứ 8 ngày 02/4/2021 (Đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi 

đất NQ 73 bổ sung CMĐ sử dụng đất lúa)

VI HUYỆN THĂNG BÌNH (05 danh mục)             150.64             53.14            17.25                -                35.89               -   

* Vốn ngân sách (05 danh mục)             150.64             53.14            17.25                -                35.89               -   

1 Xây mới Chợ Trà Đóa Bình Đào Xã Bình Đào                 1.60               1.60              1.60 NQ số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

2 Khu dân cư Trà Đóa 1 Xã Bình Đào               10.03               6.45              6.45 

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 101-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 96/HĐND-VP ngày 15/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam v/v chủ 

trương sử dụng đất lúa để triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án 

ĐTXD nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

3 Khu đô thị mới Tây Bình Minh Xã Bình Minh               29.41               4.41                4.41 

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 100-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án 

ĐTXD nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

4 Khu đô thị Đông bắc Hà Lam TT Hà Lam               10.60               9.20              9.20 

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Thông báo số 100-TB/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án 

ĐTXD nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.
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Đất lúa 
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Rừng phòng 
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TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 
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5 Khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh Xã Bình Minh               99.00             31.48              31.48 

- Công văn số 6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 v/v chủ trương thực hiện thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án ĐTXD nhà ở;

- Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án 

ĐTXD nhà ở khu dân cư, khu đô thị năm 2021.

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

VII THỊ XÃ ĐIỆN  BÀN (15 danh mục)               78.86             38.78            38.78                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (15 danh mục)               78.86             38.78            38.78                -                     -                 -   

1
 Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố Ngọc Liên, 

phường Điện An để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị
Điện An                 1.31               1.08              1.08 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn 

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020

2
Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Thôn Đa Hòa Bắc (Khu 1), xã Điện 

Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới
Điện Hồng                 0.34               0.34              0.34 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn 

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn

3
Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu Rộc Mẹo, thôn Cẩm Văn Tây, 

xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới
Điện Hồng                 0.28               0.28              0.28 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn 

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020

4
Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước để 

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới
Điện Phước                 1.75               0.27              0.27 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn 

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện 

Thắng Trung

5
Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng 

Trung để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Thắng 

Trung
                1.80               1.70              1.70 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn 

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện 

Thắng Trung

6 Khu dân cư trung tâm hành chính xã Điện Phước Điện Phước               13.78               7.88              7.88 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

7 Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba Vĩnh Điện                 4.05               2.70              2.70 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

8 Khu dân cư Phong Thử 2, xã Điện Thọ Điện Thọ                 4.39               1.97              1.97 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

9 Khu dân cư Hà Đông, xã Điện Hòa Điện Hòa                 8.24               3.00              3.00 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

10 Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An Điện An                 5.01               3.24              3.24 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

11 Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước Điện Phước                 6.70               6.38              6.38 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

12 Khu dân cư phố chợ Điện Minh, xã Điện Minh Điện Minh                 5.47               1.75              1.75 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

13 Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1, xã Điện Thắng Nam Điện Thắng Nam                 9.45               1.79              1.79 
Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

14 Giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Điện An Điện An                 1.00               1.00              1.00 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 

thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND phường 

Điện An V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai dự 

án Giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng trường mẫu giáo Điện An
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15 Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Điện Hoà, Điện 

Tiến
              15.29               5.40              5.40 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân trung ương; Quyết định 

1189/QĐ-UBND ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021

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

VIII HUYỆN PHÚ NINH (01 danh mục)                 6.60               2.60              2.60                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)                 6.60               2.60              2.60                -                     -                 -   

1 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 Quảng Nam V/v Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

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

IX HUYỆN DUY XUYÊN (18 danh mục)               73.01             35.51            33.04            0.77                1.70               -   

* Vốn ngân sách (18 danh mục)               73.01             35.51            33.04            0.77                1.70               -   

1
 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL14H đi Xuyên Tây (từ trường 

TH số 1 NP đến chợ Đình) 
 Nam Phước                 2.70               0.10              0.10 

 Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng;Quyết định số 1001/QĐ-

UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về việc cấp bổ sung kinh phí 

năm 2021 cho các địa phương, đơn vị.

2
 Đường Âu Cơ đoạn từ chợ Đình đến giáp đường Thu Bồn (ĐH20 

cũ đổi tên thành đường Thu Bồn) 
 Nam Phước                 0.60               0.05              0.05 

 Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Duy Xuyên phê 

duyệt chủ trương đàu tư. 

3
 Đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐH 8 các đoạn còn lại 

12km (nối dài giáp với Mỹ Sơn) 
 Duy Sơn                 6.00               3.20              1.50                1.70 

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận 

của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh tại buổi khảo sát thực tế và làm viêc với UBND huyện Duy Xuyên về Khu di tích 

lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

4
 Khu Đường nối QL1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển 

Việt Nam (giai đoạn 1, MNC 12,5m) 

 TTNP, Duy 

Phước, Duy 

Thành, Duy Vinh 

              15.00               9.60              9.60 

Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc 

quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị 

quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; Quyết định số 

3052/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện Duy Xuyên giao nhiệm vụ Chủ 

đầu tư và đại diện Chủ đầu tư các công trình thực hiện từ năm 2021

5  Tuyến đường ĐH16.DX  Duy Phước                 0.50               0.50              0.50 
Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy Xuyên về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

6  Cầu máng 3/2 (trên tuyến đường ĐH16.DX)  Duy Phước                 0.30               0.30              0.30 
Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy Xuyên về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

7  Tuyến đường ĐH 4.DX  Duy Vinh                 0.89               0.89              0.89 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về việc Đề án kiên cố 

hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện Duy 

Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân 

sách địa phương

8
 Xây dựng mới trường Trung học phổ thông Vùng Đông (Hồ 

Nghinh) thôn Thi Thại, huyện Duy Xuyên 
 Duy Thành                 3.41               0.27            0.27 

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Duy Xuyên ngày 

17/10/2012; Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông 

vùng Đông, hạng mục: San nền và kè chắn, địa điểm xây dựng: xã Duy Thành, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

9  Mở rộng khuôn viên Lăng mộ Đoàn Quý Phi  Duy Trinh                 5.50               0.50            0.50 

Quyết định số 7159/QĐ - UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về 

phê duyệt báo cáo KT-KT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh Lăng mộ Đoàn Quý Phi; Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư 

một số dự án nhóm B, nhóm C

10  Khu dân cư Tây Khương  Nam Phước                 0.72               0.40              0.40                -                     -                 -   

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định 

996/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân 

cư Tây Khương.
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11
 Khu dân cư khối phố Long Xuyên 2 (nguyên là tên khu dân cư kết 

hợp khu phức hợp thể thao khối phố Long Xuyên 2, TT. Nam Phước) 
 Nam Phước                 4.97               2.11              2.11 

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 

6374/UBND-KTN ngày 30/10/2020 V/v chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng nhà ở

12  Khu dân cư Tây Khương  Duy Phước                 2.78               2.56              2.56 

Quyết định số 147/QĐ - UBND ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định 

996/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân 

cư Tây Khương.

13  Khu dân cư xã Duy Phước (giai đoạn 1)  Duy Phước                 9.59               7.86              7.86 

Công văn số 7050/UBND-KTN ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v 

chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở (lần 3) và Công văn 7426/UBND-KTN ngày 16/12/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư 

Duy Phươc (giai đoạn 1), xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

14  Khu dân cư Duy Phước  Duy Phước                 3.87               2.50              2.50 
Công văn số 2824/UBND -KTHT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc cơ chế tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyển sử dụng đất

15  Khu thương mại dịch vụ và dân cư Duy Trinh  Duy Trinh               16.00               4.50              4.50 
Công văn số 2824/UBND -KTHT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc cơ chế tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyển sử dụng đất

16
Giao đất ở xen cư: TBĐ 5: thửa 576, 577; Đất ở tổ 6 Phú Đa 2 

(Trước Giếng Đá) - NĐ 01
Duy Thu                 0.10               0.10              0.10 

17
Giao đất xây dựng nhà ở cho công dân: TBĐ 5: thửa 2346; TBĐ 14: 

thửa 17, 18 -NĐ 01
Duy Phú                 0.03               0.02              0.02 

18
Giao đất ở trong khu dân cư có sử dụng đất lúa: TBĐ 4: thửa 220; 

TBĐ 5: thửa 343 - NĐ 01
Duy Thành                 0.05               0.05              0.05 

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

X HUYỆN NÚI THÀNH (03 danh mục)               79.27             24.37              6.61          10.69                7.07               -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)               64.77             20.32              6.61            6.64                7.07               -   

1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Tam Tiến, Tam 

Hòa, Tam Hiệp, 

Thị trấn Núi 

Thành, Tam 

Giang, Tam 

Nghĩa, Tam 

Quang

              64.14             20.02              6.61            6.34                7.07 
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

2 Tiểu hoa viên trước UBND xã Xã Tam Sơn                 0.63               0.30            0.30 

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành về 

việc phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử 

dụng nguồn kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 của các xã Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)               14.50               4.05                  -              4.05                   -                 -   

1
Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc 

Chu Lai (giai đoạn 2)
Xã Tam Hiệp               14.50               4.05            4.05 

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2)

XI THÀNH PHỐ TAM KỲ (03 danh mục)               10.84               4.06              4.06                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)               10.84               4.06              4.06                -                     -                 -   

1 Đường Bao Nguyễn Hoàng

Các phường: 

Hoà Thuận, Tân 

Thạnh, An Mỹ, 

An Xuân, An 

Sơn

                2.50               2.50              2.50 

Công văn số 1972/UBND-QLĐT ngày 03/9/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam 

Kỳ; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng 

điểm.

2 Nhà Sinh hoạt khối phố Đồng Sim (khối phố 5)
Phường Trường 

Xuân
                0.20               0.05              0.05 

Quyết định 252/29/10/2018 của UBND phường Trường Xuân về phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật; Công trình: Nhà sinh hoạt văn hoá khối phố 5, phường Trường 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 huyện Duy Xuyên; Quy hoạch và Điều chỉnh Quy hoạch nông thôn 

mới các xã, khoản 2 Điều 118 Luật đất đai 2013; Thông báo số 745/TB-UBND ngày 

03/10/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về Kết luận của đồng chí Phó chủ tích 

UBND Nguyễn Bốn tại buổi làm việc giải quyết các tồn đọng về hồ sơ đất đai trên 

địa bàn huyện; Công văn số 1012/STNMT-ĐĐ ngày 27/7/2016 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Nam.



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 
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Rừng đặc 

dụng

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

3
Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hoà Thuận (An Hoà 

1)

Phường Hoà 

Thuận
                8.14               1.51              1.51 

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; 

Công văn số 10/HĐND-VP ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam về việc sử dụng đất lúa để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

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

XII HUYỆN QUẾ SƠN (04 danh mục)               37.39             16.19            14.19            2.00                   -                 -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)               35.39             14.19            14.19                -                     -                 -   

1 Khu phố chợ Mộc Bài
Thôn Mộc Bài, 

xã Quế Phú
8.80                              8.00              8.00 

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị 

năm 2021

2 Khu dân cư Đông Cầu Hương An
Thị trấn Hương 

An
22.40                            2.00              2.00 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

3 Khu dân cư Trung tâm xã Quế Xuân 1 xã Quế Xuân 1 4.19                              4.19              4.19 

Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị 

năm 2021

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 2.00               2.00                  -              2.00                   -                 -   

1 Sản xuất rau sạch an toàn theo hướng VietGap xã Quế Thuận 2.00                              2.00 2.00           

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến kích kinh doanh đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn




