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Số:          /UBND-KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày       tháng 7 năm 2021

V/v giải trình danh mục dự án thu hồi 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 
rừng phòng hộ bổ sung năm 2021 tại 
Tờ trình số 4097/TTr-UBND ngày 
06/7/2021 của UBND tỉnh 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo 
cáo số 399/BC-STNMT ngày 20/7/2021 về việc hoàn thiện danh mục dự án thu hồi 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ bổ sung năm 2021 của các 
huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Tam 
Kỳ, Nam Giang, Quế Sơn tại Tờ trình số 520/TTr-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường sau khi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh. UBND tỉnh nhận thấy, các danh mục dự án nhà ở thương mại do địa 
phương đề nghị bổ sung chưa xác định rõ nguồn vốn, việc kiểm tra, rà soát văn bản 
pháp lý của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ nên có sai sót về nguồn vốn thực 
hiện danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đích đất lúa, đất rừng 
phòng hộ, một số danh mục dự án trình chưa đảm bảo thông tin; cụ thể, ngày 
06/7/2021 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đề nghị Ban hành Nghị quyết bổ sung 
danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ 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, Đông Giang, Quế Sơn tại Tờ trình số 4097/TTr-UBND.

Sau khi rà soát lại, UBND tỉnh xin điều chỉnh lại như sau:
1. Các dự án nhà ở thương mại do địa phương đề xuất bổ sung đã được 

UBND tỉnh trình chưa xác định rõ nguồn vốn, đề nghị chuyển sang vốn ngoài 
ngân sách để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định (trừ các dự án 
giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư), cụ 
thể:

- Danh mục dự án thu hồi đất: Thành phố Hội An 02 danh mục, huyện Thăng 
Bình 06 danh mục, thị xã Điện Bàn 08 danh mục, huyện Phú Ninh 01 danh mục, 
huyện Duy Xuyên 10 danh mục, thành phố Tam Kỳ 01 danh mục, Quế Sơn 03 
danh mục;

- Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất: Huyện Thăng Bình 03 danh 
mục, thị xã Điện Bàn 08 danh mục, huyện Phú Ninh 01 danh mục, huyện Duy 
Xuyên 06 danh mục, thành phố Tam Kỳ 01 danh mục, huyện Quế Sơn 03 danh 
mục;



2

- Điều chỉnh danh mục dự án Tường chắn và hành lang an toàn mỏ đá vôi 
Thạnh Mỹ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang với diện tích 06 ha từ vốn 
ngân sách sang vốn ngoài ngân sách;

- Điều chỉnh tên 02 danh mục dự án thu hồi đất của huyện Duy Xuyên, cụ 
thể: Công ty TNHH Shin Heung Vina (thuộc Cụm công nghiệp Tây An) thành 
Cụm Công nghiệp Tây An (Công ty TNHH Shin Heung Vina) và Công ty TNHH 
TMDV Đông Giang (thuộc Cụm công nghiệp Tây An 1) thành Cụm Công nghiệp 
Tây An 1 (Công ty TNHH TMDV Đông Giang).  

(Chi tiết theo Phụ lục I và II đính kèm)
2. Loại bỏ các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

chưa đảm bảo thông tin, cụ thể như sau:
- Danh mục dự án thu hồi đất: Huyện Thăng Bình 01 danh mục, huyện Duy 

Xuyên 02 danh mục;
- Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất: Huyện Thăng Bình 01 danh 

mục, huyện Duy Xuyên 01 danh mục.
(Chi tiết theo Phụ lục III và IV đính kèm)

UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh nội 
dung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng 
hộ tại Tờ trình số số 4097/TTr-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn, Phú 
Ninh, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Nam Giang, 
Quế Sơn;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\Năm 2021\CV UBND\Đất đai\07 21
 giai trinh danh muc THD_CMD dơt 6.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Hồ Quang Bửu 
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