
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (34 danh mục)            354,38            87,00           82,59                     -                4,41               -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (34 danh mục)            354,38            87,00           82,59                     -                4,41               -   

I THÀNH PHỐ HỘI AN ( 02 danh mục)              38,30                 -                  -                       -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)              38,30                 -                  -                       -                    -                 -   

1 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.

2 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.

II HUYỆN THĂNG BÌNH (06 danh mục)            109,58            20,06           15,65                     -                4,41               -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (06 danh mục)            109,58            20,06           15,65                     -                4,41               -                                                                                                                                              -   

1 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.

2 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.

3 Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh Xã Bình Minh 25,22

                -   

- 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.

4 Khu đô thị mới Đông Bình Minh Xã Bình Minh 20,19

                -   

- 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.

Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục I

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT 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

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KTN ngày        /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

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

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

Tổng cộng

Trong đó
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

5 Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình Dương Xã Bình Dương 14,13

                -   

- 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.

6 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.

III THỊ XÃ ĐIỆN  BÀN (08 danh mục)              57,09            28,71           28,71                     -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (08 danh mục)              57,09            28,71           28,71                     -                    -                 -   

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8
Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1, xã Điện Thắng 

Nam

Điện Thắng Nam, 

Điện Thắng Trung
               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

IV HUYỆN PHÚ NINH (01 danh mục)                6,60             2,60             2,60                     -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài 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

V HUYỆN DUY XUYÊN (12 danh mục)              93,28            19,93           19,93                     -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (12 danh mục)              93,28            19,93           19,93                     -                    -                 -   

1
Cụm Công nghiệp Tây An (Công ty TNHH Shin Heung 

Vina )
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
 Cụm Công nghiệp Tây An 1 (Công ty TNHH TMDV 

Đông Giang)
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

3  Khu dân cư Tây Khương  Nam Phước                0,72             0,40 0,40 0,00

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; 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.

4

 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
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Đất lúa nước 

còn lại
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Sử dụng đất trồng lúa
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5  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.

6  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; 

7  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

8  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

9
 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

10  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

11  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

12  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.

VI THÀNH PHỐ TAM KỲ (01 danh mục)                8,14             1,51             1,51                     -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                8,14             1,51             1,51                     -                    -                 -   

1
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.

VII HUYỆN NAM GIANG (01 danh mục)                6,00                 -                  -                       -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                6,00                 -                  -                       -                    -                 -   

1 Tường chắn và hành lang an toàn mỏ đá vôi Thạnh Mỹ Thị trấn Thạnh Mỹ 6,00                 -   Công văn số 3433/UBND-KTN ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

VIII HUYỆN QUẾ SƠN (03 danh mục)              35,39            14,19           14,19                     -                    -                 -   

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

* Vốn ngoài 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



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

Tổng cộng

Trong đó
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

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



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (02 danh mục)             105,00            34,68             1,50               -               33,18               -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục) 6,00               3,20            1,50            -            1,70             -           

* Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) 99,00             31,48          -             -            31,48           -           

I HUYỆN THĂNG BÌNH (01 danh mục)               99,00            31,48                 -                 -               31,48               -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)               99,00            31,48                 -                 -               31,48               -   

1 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.

II HUYỆN DUY XUYÊN (01 danh mục) 6,00 3,20 1,50 0,00 1,70 -           

* Vốn ngân sách (01 danh mục) 6,00 3,20 1,50 0,00 1,70 -           

1
 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

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

Phụ lục II

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG NĂM 2021 CHƯA ĐẢM BẢO THÔNG TIN CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH VÀ HUYỆN DUY XUYÊN

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KTN ngày        /7/2021 của UBND 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

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (16 danh mục)            105,80            34,68              1,50                      -               33,18                -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                6,80              3,20              1,50                      -                 1,70                -   

* Vốn ngoài ngân sách (12 danh mục)              99,00            31,48                 -                        -               31,48                -   

II HUYỆN THĂNG BÌNH (01 danh mục)              99,00            31,48                 -                        -               31,48                -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)              99,00            31,48                 -                        -               31,48                -   

1 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.

II HUYỆN DUY XUYÊN (02 danh mục) 6,80 3,20 1,50 -                   1,70 -            

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 6,80 3,20 1,50 -                   1,70 -            

1
 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

2
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

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

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục III

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021 CHƯA ĐẢM BẢO THÔNG TIN CỦA CÁC HUYỆN: THĂNG BÌNH, DUY XUYÊN

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KTN ngày        /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục, dự án thu hồi đất



Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (22 danh mục)             195,19            87,00            82,59                -                 4,41               -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (22 danh mục) 195,19           87,00          82,59          -            4,41              -           

I HUYỆN THĂNG BÌNH (03 danh mục)               50,04            20,06            15,65                -                 4,41               -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (03 danh mục)               50,04            20,06            15,65                -                 4,41               -   

1 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.

2 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.

3 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.

II THỊ XÃ ĐIỆN  BÀN (08 danh mục)               57,09            28,71            28,71                -                     -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (08 danh mục)               57,09            28,71            28,71                -                     -                 -   

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

Phụ lục IV

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

THĂNG BÌNH, ĐIỆN BÀN, PHÚ NINH, DUY XUYÊN, TAM KỲ, QUẾ SƠN

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KTN ngày        /7/2021 của UBND 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

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận 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 chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích dự 

án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

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

Điện Thắng 

Nam, Điện 

Thắng Trung

                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

III HUYỆN PHÚ NINH (01 danh mục)                 6,60              2,60              2,60                -                     -                 -   

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

* Vốn ngoài 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

IV HUYỆN DUY XUYÊN (06 danh mục)               37,93            19,93            19,93                -                     -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (06 danh mục)               37,93            19,93            19,93                -                     -                 -   

1  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.

2

 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

3  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.

4  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

5  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

6  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.

V THÀNH PHỐ TAM KỲ (01 danh mục)                 8,14              1,51              1,51                -                     -                 -   

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

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 8,14              1,51              1,51                -                     -                 -   

1
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.

VI HUYỆN QUẾ SƠN (03 danh mục)               35,39            14,19            14,19                -                     -                 -   

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

* Vốn ngoài 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


