
                           
            Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 
19/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh danh 
mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thăng 
Bình. Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung Tờ trình và các hồ sơ có liên quan, Sở Tài 
nguyên và Môi trường kính trình HĐND tỉnh nội dung cụ thể như sau:  

Theo đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Báo cáo số 375/BC-
UBND ngày 01/12/2020 về kết quả thực hiện các dự án thuộc danh mục thu hồi 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 
2020 và danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích năm 2021; trong đó có danh 
mục công trình “Khu dân cư nông thôn mới – chợ xã Bình Phục (điều chỉnh QH 
trung tâm xã” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Phụ lục I của Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 (số thứ tự 109, Phụ lục I) và số liệu 
được đính chính tại Công văn 416/HĐND-VP ngày 24/12/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, cụ thể:

 Sử dụng đất nông nghiệp 

 Trong đó  

TT Tên danh mục 
công trình dự án

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

 
Tổng 
diện 
tích  

 
Tổng 
cộng LUC LUK RPH RDD

Văn bản ghi vốn thực 
hiện trong năm kế hoạch 
(đối với dự án vốn NS) và 
Văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền đối với dự 
án còn lại  

 Chủ 
đầu tư 

I
Sử dụng vốn 
ngân sách nhà 
nước

- -

1

Khu dân cư nông 
thôn mới – chợ xã 
Bình Phục (điều 
chỉnh QH trung 
tâm xã)

Xã 
Bình 
Phục

13,93 0,00 - - - -

Quyết định số 1353/QĐ-
UBND ngày 15/7/2020 
của UBND huyện thống 
nhất danh mục đầu tư và 
giao nhiệm vụ lập hồ sơ 

phê duyệt chủ trương đầu 
tư trong năm 2021

BQL 
dự án 
huyện

 
Tuy nhiên, do sự nhầm lẫn của UBND huyện Thăng Bình trong việc xác 

định chủ đầu tư nên có sai sót về nguồn vốn thực hiện. Do đó, Sở Tài nguyên 
và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
điều chỉnh nội dung tại Phụ lục I của Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020 của công trình nêu trên, cụ thể như sau:

UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

#SoKyHieuVanBan

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

  #DiaDiemNgayBanHanh

V/v điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất 
của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị 

quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
HĐND tỉnh   



2

 Sử dụng đất nông nghiệp 

 Trong đó  

TT Tên danh mục 
công trình dự án

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

 
Tổng 
diện 
tích  

 
Tổng 
cộng LUC LUK RPH RDD

Văn bản ghi vốn thực 
hiện trong năm kế 

hoạch (đối với dự án 
vốn NS) và Văn bản 

chấp thuận chủ trương 
đầu tư của cấp có thẩm 
quyền đối với dự án còn 

lại  

 Chủ 
đầu tư 

I
Sử dụng vốn 
ngoài ngân sách 
nhà nước

13,93 0,00 - - - -

1

Khu dân cư nông 
thôn mới – chợ xã 
Bình Phục (điều 
chỉnh QH trung 
tâm xã)

Xã 
Bình 
Phục

13,93 0,00 - - - -

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 quy 
trình, thủ tục đầu tư các 
dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở khu dân cư, khu đô 
thị năm 2021

Đấu thầu 
lựa chọn 
chủ đầu 

tư

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

(Gửi kèm Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình)

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBND huyện Thăng Bình (Ph/hợp);                         
- Lưu: VT, CCQLĐĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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