
 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)

Tổng cộng  (01 danh mục) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (01 danh mục)
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00       -   

1
Khu dân cư thương mại, dịch vụ

An Phú
 Phường An Phú 10,00 -       

Công văn số 5203/UBND-KTN ngày 11/8/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam về chủ trương đầu tư các dự án tại

Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ban QL các Khu

KT - Khu CN

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 208/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT 
Tên danh mục, công trình thu 

hồi đất

Địa điểm (thôn, 

xã)

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

Ghi chú Tổng 

cộng

 Trong đó 

Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với 

công trình, dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước.  

Chủ đầu tư



Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

 (1) 
(2)

(3) (4)
(5=6+7

+8+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)

TỔNG CỘNG (07 danh mục) 70,50 12,80 12,80 0,00 0,00 0,00

Dự án ngoài ngân sách Nhà nước 

(07 danh mục)
70,50 12,80 12,80 0,00 0,00 0,00

1

Hai lối vào của khu du lịch tại phường

Điện Dương của công ty cổ phần đầu

tư và xây dựng Xuân Phú Hải

Điện Dương 0,07

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/7/2018 của

UBND thị xã Điện Bàn V/v thực hiện dự án xây dựng

Vệt 20m cây xanh đoạn qua dự án Công ty Cổ phần

đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải, tại phường Điện

Dương; Quyết định 2745/QĐ-UBND ngày 7/10/2020

của UBND tỉnh V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch tại phường Điện

Dương; Quyết định 2912/QĐ-UBND ngày 22/10/2020

của UBND tỉnh V/v Phê duyệt điều chỉnh bổ sung

chức năng căn hộ du lịch vào quy hoạch chi tiết xây

dựng (1/500) Khu du lịch tại phường Điện Dương

2
Khu dân cư thương mại dịch vụ

Phong Nhị mở rộng (giai đoạn 2)
Điện An 9,04 8,20 8,20

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng

Khu đô thị Phương An

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

3
Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc

Hội An
Điện Dương 15,60

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

(1/500); Công văn 5559/UBND-KTN ngày 9/11/2016

của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty TNHH 

phát triển đô thị 

Bắc Hội An

chuyển tiếp

4
Dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch

Làng chài Điện Dương
Điện Dương 25,00 0,00 0,00

Công văn số 1770/UBND-KTN ngày 25/04/2016 của

UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP Xây 

dựng BESTCON
chuyển tiếp

Tổng

Trong đó

Chủ đầu tư Ghi chú

Phụ lục II

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT

 (Kèm theo Báo cáo số 208/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất
Địa điểm

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối 

với công trình, dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 

của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước.
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Tổng

Trong đó

Chủ đầu tư Ghi chúTT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất
Địa điểm

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối 

với công trình, dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 

của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước.

5
Dự án đầu tư và kinh doanh bất động

sản du lịch Hà My
Điện Dương 2,68

Chứng nhận đầu tư số 16/CN-UBND ngày 13/7/2010

của UBND tỉnh; Quyết định 659/QĐ-UBND ngày

11/2/2010 của UBND tỉnh Phê duyệt mức thu tiền sử

dụng đất để giao đất cho công ty Kim Vinh thực hiện

dự án; Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 24/1/2017

của UBND tỉnh Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường

khi thu hồi đất thực hiện dự án

Công ty TNHH 

Dịch vụ Du lịch 

Hà My

chuyển tiếp

6
Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông

Cổ Cò
Điện Ngọc 14,06 1,90 1,90

Công văn 2528/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của

UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị

mới Điện Nam - Điện Ngọc; Quyết định 817/QĐ-

UBND ngày 1/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v

Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định

quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy

hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị, dịch vụ du

lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện

Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc,

thị xã Điện Bàn

Công ty TNHH 

Phú Gia Thịnh 

Quảng Nam

chuyển tiếp

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

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp
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LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
(5=6+7+8

+9)
(6) (7) (8) (9) (10) (12)  (14) 

TỔNG CỘNG (01 danh mục) 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01

danh mục)
3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1  Bệnh viên SIS Bình Dương 3,90 0,00

CV 940/UBND-KTHT ngày 14/7/2021 của UBND huyện 

Thăng Bình vv triển khai thực hiện đề nghị của Sở 

KHĐT về Bệnh viện SIS

 Doanh nghiệp 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

 Phụ lục II 

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 208/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

 Đơn vị tính: ha  

STT  Danh mục dự án, công trình Địa điểm

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản chủ 

trương đầu tư
Chủ đầu tư




