
Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa nước 

còn lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (25 danh mục)               14,14              2,61              2,59                      -                 0,02                -   

* Vốn ngân sách (24 danh mục)               11,64              0,11              0,09                      -                 0,02                -   

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 2,50              2,50              2,50                      -                     -                  -   

I HUYỆN ĐÔNG GIANG (03 danh mục)                 2,51              0,11              0,09                      -                 0,02                -   

* Vốn ngân sách (03 danh mục)                 2,51 0,11            0,09            -                  0,02              -            

1
Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH12, Hạng mục: Kè chắn và 

gia cố mặt đường, mái ta luy
 Xã Jơ Ngây 2,40               -              -              -                   -               -            

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND huyện về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 

2020

2
Đường giao thông nông thôn từ thôn Bút Tưa đi thôn Bút 

Nga (Nay là thôn Bhlô Bền đến thôn Pho)
 Xã Sông Kôn 0,09               0,09            0,09            -                   -               -            

Quyết định số 1225a/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Đông 

Giang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường 

giao thông nông thôn từ thôn Bút Tưa đi thôn Bút Nga (Nay là thôn Bhlô 

Bền đến thôn Pho)

3
Hệ thống nước sinh hoạt Trung tâm xã Mà Cooih (bổ 

sung)
 Xã Mà Cooih 0,02               0,02            -              -                   0,02              -            

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND huyện về việc bổ 

sung danh mục dự án đầu tư công năm 2020 ngoài danh mục quy định tại 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND huyện

II HUYỆN NAM GIANG (09 danh mục)                 3,38                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (09 danh mục)                 3,38                  -                   -                        -                     -                  -   

1 

Nâng cấp các nhà kho lưu mẫu và các công trình phụ trợ 

thuộc đề án "Thăm dò quặng Urani Pà Lừa - Pà Rồng, 

huyện Nam Giang"

Xã Tà Pơ                 1,82 -              -              -                   -               -            

Quyết định số 3425/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  và Quyết định số 692/QĐ-DCKS ngày 06/7/2020 của Tổng 

cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

2 
Trạm quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy,

chữa cháy rừng số 5
Xã La Êê 0,03 -              -              -                   -               -            

Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện về việc 

Phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: QĐ số 

845/QĐ-UBND huyện ngày 02/6/2020 Bổ sung dự án 2020

Tên danh mục, dự án thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án

Sử dụng đất trồng lú, đất rừng phòng hộ

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục I

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 30/10/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND  tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT 
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3 Nhà làm việc Tổ quản lý bảo vệ rừng Chơ Chun Xã Chơ Chun 0,04 -              -              -                   -               -            

Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện về việc 

Phê duyệt hồ sơ dự toán xây dựng. QĐ số 1141/QĐ-UBND ngày 

17/7/2020 của UBND huyện về việc bổ sung dự toán 2020

4 Trường PTDTBT TH liên xã La Êê-Chơ Chun Xã La Êê 0,50 -              -              -                   -               -            QĐ Số 230/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 Bổ sung vốn đầu tư năm 2020

5 
Trường mẫu giáo liên xã Đắc Pring - Đắc Pre ( điểm

trường thôn 47-48)
Xã Đắc Pring 0,04 -              -              -                   -               -            

QĐ số 2988/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt BCKTKT sửa chữa 

trường lớp học và các công trình vệ sinh trường học nguồn vốn sự nghiệp 

giáo dục năm 2020 (03 công trình)

6 Trường mẫu giáo Chà Vàl, điểm trường thôn La Bơ Xã Chà Vàl 0,12 -              -              -                   -               -            

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND xã Chà Vàl phê 

duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Công trình Trường mẫu giáo Chà 

Vàl, điểm trường thôn La Bơ

7 Trường mẫu giáo TàBhing - Tà Pơơ Xã Tà Bhing 0,60 -              -              -                   -               -            
Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện về việc 

phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình

8 Trường mẫu giáo thôn 47-49 Xã Đắc Pre 0,05 -              -              -                   -               -            
Quyết định số 281a/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện về việc 

Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng

9 Trường TH&THCS Tà Pơơ Xã Tà Pơơ 0,20 -              -              -                   -               -            

Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt  Báo cáo 

KTKT sửa chữa trường lớp học và các công trình vệ sinh trường học 

nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2020 (03 công trình)

III HUYỆN NAM TRÀ MY (05 danh mục)                 2,00                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (05 danh mục)                 2,00 -              -              -                  -               -            

1 Khu thể thao xã Trà Cang  Xã Trà Cang 0,45               -              

Quyết định chủ trương đầu tư số 2559/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của 

UBND huyện Nam Trà My về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

dự án

2 Khu thể thao xã Trà Leng  Xã Trà Leng 0,60               -              
Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về điều chỉnh phân bổ KH 

vốn ĐTXD CB năm 2020; Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/4/2020

3 Hội trường Đa năng xã Trà Dơn  Xã Trà Dơn 0,02               
Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Nam 

Trà My về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án

4

Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 

tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, 

giai đoạn 2019-2020

 Xã Trà Cang, Trà 

Tập, Trà Dơn, Trà 

Mai 

0,21               

Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, 

giai đoạn 2019-2020
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5

Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn 

vốn ODA do EU tài trợ

 Xã Trà Cang, Trà 

Tập, Trà Dơn, Trà 

Mai, Trà Linh, Trà 

Don, Trà Nam, Trà 

Vinh, Trà Leng 

0,72               -              

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn 

vốn ODA do EU tài trợ

IV HUYỆN DUY XUYÊN (01 danh mục)                 0,02                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)                 0,02                  -                   -                        -                     -                  -   

1 Xây dựng chòi canh lửa tại Dốc Tam Bảo  Xã Duy Sơn 0,02                  -                   -                        -                     -                  -   Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Quảng

Nam về viêc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cao năng lực phòng

cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

V THÀNH PHỐ TAM KỲ (04 danh mục)                 2,32                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)                 2,32                  -                   -                        -                     -                  -   

1 
Chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn đầu tư XD CSHT trên 

địa bàn phường Hòa Hương (thửa 191, tờ 23)

Phường Hòa 

Hương
                0,02 -              

Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Tam 

Kỳ phê duyệt dự án chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn ĐTXD CSKT trên địa 

bàn phường Hòa Hương

2 
Hạ tầng du lịch sinh thái Hương Trà (kết cấu hạ tầng 

giao thông)

Phường Hòa 

Hương
                2,20 -              

Quyết định số 5414/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ Phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5557/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Phê duyệt báo cáo KTKT

3 

Đầu tư xây dựng một số hạng mục phục vụ du lịch tại xã 

Tam Thăng (Bãi xe, cây xanh khu nhà bia liệt sỹ thôn 

Thạch Tân và Quảng trường bến thuyền Sông Đầm, chòi 

ngắm cảnh)

Xã Tam Thăng                 0,03 -              
Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố 

Tam Kỳ phê duyệt chủ trương đầu tư

4 Xây dựng trụ sở làm việc Đài khí tượng thủy văn Phường An Sơn                 0,07 -              
Đã phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Nam diện tích 0,14 ha

VI HUYỆN PHƯỚC SƠN (02 danh mục)                 1,40                  -                   -                        -                     -                  -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)                 1,40                  -                   -                        -                     -                  -   

1 Nghĩa trang nhân dân thôn 1  Xã Phước Hiệp 0,80               -              -              -                   -               -            

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện  Phước 

Sơn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 cho UBND xã Phước Hiệp, Phước Thành
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2 Nghĩa trang nhân dân thôn 3  Xã Phước Hiệp 0,60               -              -              -                   -               -            

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND huyện Phước 

Sơn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 choUBND xã Phước Hiệp, Phước Thành

VII HUYỆN QUẾ SƠN (01 danh mục)                 2,50              2,50              2,50                      -                     -                  -   

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 2,50              2,50              2,50                      -                     -                  -   

1
Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962 + 550 (T) - Quốc 

lộ 1A
Xã Quế Phú                 2,50              2,50              2,50 

Công văn số 4430/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Mộc Bài 

tại Km 962  + 550(T) - Quốc lộ 1A; Công văn số 301/HĐND-VP ngày 

18/5/2020 của HĐND huyện về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện 

tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 15/5/2020
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