
 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  (156 danh mục) 506,56 162,39 140,23 3,55 18,61       -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (145 danh mục)
388,10 90,93 68,77 3,55 18,61       -   

1 Cụm công nghiệp Trường Xuân 1
 Phường 

Trường Xuân 
      0,65 -       

Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập CCN Trường

Xuân 1 tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

2 Hạ tầng du lịch địa đạo kỳ Anh  Tam Thăng       0,40 -       

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của

HĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020; diện tích

chuyển tiếp 0,04 ha 

3
Nâng cấp mở rộng đường giao

thông Bà Tá đi An Hà 
 An Phú        4,83 0,20            0,20 

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của

HĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

4

Đầu tư xây dựng một số hạng

mục phục vụ du lịch tại xã Tam

Thăng (Bãi xe, cây xanh, khu nhà

bia liệt sĩ thôn Thạch Tân và

quảng trường bến thuyền sông

Đầm và chòi ngắm cảnh) 

 Xã Tam Thăng 0,03 -       
Quyết định số 6518/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của

UBND thành phố Tam Kỳ Phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

5
Hạ tầng du lịch sinh thái Hương

Trà 

 Phường Hòa 

Hương 
2,20 0,20     0,20      

Quyết định số 5414/QĐ-UBND ngày 11/09/2017 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

6  Đường Nguyễn Phúc Chu nối Dài  Hòa Thuận 4,83 1,00            1,00 

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của

HĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

Phụ lục I

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

(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
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Tổng 
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 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

7

Khớp nối hạ tầng gắn với xây

dựng khu TĐC đoạn lý Thường

Kiệt -đường bao Nguyễn Hoàng 

 An Mỹ       0,50 -       
Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của

UBND Tp Tam Kỳ về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

8

Đường đô thị N10 và Khu dân cư

hai bên đường (đoạn từ Phan châu

Trinh đến Nguyễn Thái Học và

đoạn từ đường Hùng Vương đến

Nguyễn Đình Chiểu) 

 Phường An 

Mỹ 
      5,70 0,68     0,68      

Quyết định số 11243/QĐ-UBND ngày 30-10-2017 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng Đường đô thị N10 và Khu dân cư hai bên đường

(đoạn từ Phan châu Trinh đến Nguyễn Thái Học và đoạn từ

đường Hùng Vương đến Nguyễn Đình Chiểu)

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

9  Đường vào xóm miếu Phú Trung  Xã Tam Phú       0,03 -       

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 16-7-2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao đất để xây dựng mở

rộng khuôn viên chùa Phú Quang xã Tam Phú 

 UBND xã 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

10
Khớp nối hạ tầng tại khu dân cư

số 5 

 Phường An 

Mỹ 
0,05 -       

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của

UBND Tp Tam Kỳ về việc thông báo thỏa thuận địa điểm

số 609/TB-UBND ngày 20/10/2016

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

11

Chỉnh trang khớp nối hạ tầng

thoát nước khu dân cư Tứ Hiệp

đến đường N24 

 Phường An 

Mỹ 
0,50 0,18     0,18   

Quyết định 190/HĐND-TTHĐ ngày 24/9/2018 về việc

quyết định chủ chương đầu tư công trình chỉnh trang khớp

nối hạ tầng, thoát nước khu dân cư Tứ Hiệp đến N24

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

12  Đường Hồ Xuân Hương nối dài 
 Phường An 

Xuân 
0,07 -       

Quyết định số 8567/QĐ- UBND ngày 28/10/2016 của

UBND TP. Tam Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

13

Khớp nối hạ tầng khu phía Bắc

đường Điện Biên Phủ (đoạn từ

Bạch Đằng đến Phan Châu Trinh) 

 Phường 

Phước Hòa 
      0,95 -       

Quyết định số 6106/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của

UBND Tp Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu xây dựng

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

14
Nâng cấp mở rộng đường giao

thông Xuân Hòa - Xuân Đông 

 Phường 

Trường Xuân 
0,93 -       

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của H

ĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

15

Khớp nối hạ tầng khu vực phía

Bắc Trung tâm thương mại (Nâng

cấp đường nối từ đường PBC -

Đường Bạch Đằng "Đối diện kho

bạc" và khu TĐC) 

Phường Tân 

Thạnh
1,00 0,35     0,35      

QĐ số 5250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND TP

Tam Kỳ V/v phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình:

Khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc trung tâm thương mại;

QĐ số 6675/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND TP

Tam Kỳ V/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 5250/QĐ-UBND

ngày 18/8/2021 của UBND TP Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

16
Đường trục chính khối phố Xuân

Nam (Khối phố 7 cũ) 

 Phường 

Trường Xuân 
      0,50 0,10     0,10   

Thông báo 690/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND

TP. Tam Kỳ về Thỏa thuận địa điểm lập phương án đầu tư

khớp nối trục đường chính khối phố 7, phường Trường

Xuân, thành phố Tam Kỳ

 UBND Phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

17
Đường nối từ KDC số 6 đến phố

mới Tân Thạnh và khu TĐC 

 Phường Tân 

Thạnh 
9,47 1,00     1,00      

Quyết định số 189/HĐND-TTHĐ ngày 24/9/2018 V/v

quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường nối khu

dân cư số 6 đến khu phố mới Tân Thạnh và khu dân cư - tái

định cư

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

18

Đường Bạch Đằng và HTKT

KDC phía Tây đường Bạch Đằng

(giai đoạn 2) 

 Hòa Hương, 

Phước Hòa, 

Tân Thạnh 

7,70 2,00            2,00 

Quyết định 3712/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng đường Bạch Đằng và kết cấu hạ

tầng kỹ thuật khu dân cư phí Tây đường Bạch Đằng  

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

19
Mở rộng đường Nam Quảng Nam

(QL 40B)   

 Tam Phú, Hòa 

Hương, An 

Sơn, Trường 

Xuân, Tam 

Ngọc 

      5,00 -                 -         -   

Quyết định 1674/ QĐ-BGTVT ngày 7/8/2018 của Bộ Giao

Thông Vận Tải về việc phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp,

mở rộng tuyến đường nối quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà

Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam

(Thuộc đoạn tuyến quốc lộ 40B)

Ban 5, Bộ giao

thông 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

20
Khôi phục cải tạo đường ĐX3

Tam Kỳ - An Phú  

 Tam Phú- 

Tam Thăng-An 

Phú 

      6,00 0,42            0,42 

Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam vè quyết định phê duyệt kê hoạch

thu hồi đất để thực hiện dự án: Khôi phục cải tạo tuyến

ĐX3.TK - An Phú

Ban QLDA

ĐTXD các

CTGT tỉnh

Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

21
Nâng cấp mở rộng đường giao

thông Bình Hòa - Ngọc Bích 
 Xã Tam Ngọc 1,30 0,10     0,10      

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của

HĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

22
Hoàn thiện đường ven biển 129

(Võ Chí Công) 
Xã Tam Phú       3,13 0,56     0,28       0,28 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND

tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư dự

án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Ban QLDA

ĐTXD các

CTGT tỉnh

Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

23

Đường vào trục chính từ khu công

nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà

và sân bay chu Lai

Xã Tam Phú       0,50 -       

- Quyết định 260/QĐ-KTM ngày 20/11/2017 của ban Kinh

tế mở về phê duyệt dự án Đường vào trục chính từ khu

công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay chu Lai

Ban QLDA

ĐTXD các

CTGT tỉnh

Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

24

Sửa chữa, nâng cấp đường nối

đường Tam Kỳ- Tam Thanh đi

Tân Phú 

 Xã Tam Phú 3,30 0,10     0,10      

Quyết định 5572/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng , sửa chữa, nâng cấp đường nối

đường Tam Kỳ- Tam Thanh đi Tân Phú

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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25

Hoàn thiện tuyến đường N24

(đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng -

Điện Biên Phủ) 

Phường An 

Xuân
3,50 0,50     0,50      

Nghị quyết số 215 NQ/HĐND ngày 16/10/2019 của Hội

đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ về việc quyết định chủ

trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C; Công

văn số 2197/UBND-QLĐT ngày 4/10/2019 của UBND

thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án ĐTXD: 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

26

Hoàn thiện đường Hồ Xuân

Hương nối dài từ đường 24/3 đến

đường N24 và khu dân cư tại

phường An Xuân 

Phường An 

Xuân
1,00 0,20     0,20      

Công văn số 2165/UBND-QLĐT ngày 2/10/2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án

xậy dựng Hoàng thiện đường Hồ Xuân Hương nối dài từ

đường 24/3 đến đường N24 và khu dân cư tại phường An

Xuân 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

27 Đường bao Nguyễn Hoàng

An Sơn, An 

Xuân, An Mỹ, 

Tân Thạnh, 

Hòa Thuận 

34,30 2,50     2,50      

Công văn 1927/UBND-QLĐT ngày 03-09-2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án

đầu tư xây dựng đường bao Nguyễn Hoàng tại Thành phố

Tam Kỳ

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình đường bao Nguyễn Hoàng

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020; diện tích

đất lúa bổ sung tại Nghị

quyết số 53/NQ-HĐND 

28
Đường trục chính vào KCN Tam

Thăng (mở rộng)
Xã Tam Thăng       5,00 1,00     1,00      

Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23-10-2016 của Hội

đông nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư

dự án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng

mở rộng

Ban QLDA

ĐTXD các

CTGT tỉnh

Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

29

Sửa chữa, nâng cấp nút chập

Điện Biên Phủ - QL 40B và khu

TĐC 

Phường 

Trường Xuân
3,95 3,00     3,00      

Công văn số 2164/UBND-QLĐT ngày 02-10-2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án

xây dựng Sửa chữa, nâng cấp nút chập Điện Biên Phủ - QL

40B và khu TĐC tại phường Trường Xuân

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

30  Trục đường chính KP Đồng Sim 
 Phường 

Trường Xuân 
      6,00 0,10            0,05     0,05 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND

phường Trường Xuân về việc quyết định phê duyệt chủ

trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách của địa

phương năm 2021

 UBND Phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

31
Cầu Lão Thành và khớp nối tổ 1,

khối phố Xuân Đông 

 Phường 

Trường Xuân 
      0,20 0,20         0,20 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND

phường Trường Xuân về việc quyết định phê duyệt chủ

trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách của địa

phương năm 2021

 UBND Phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

32
Xây dựng đường vào khu mộ Sỹ

phu yêu nước
Xã Tam Phú 0,13 0,13     0,13

Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 về phê duyệt 

kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đường

vào khu mộ sỹ phu yêu nước tại xã Tam phú, thành phố

Tam Kỳ

UBND xã Tam

Phú

33
Khớp nối nút giao thông KDC

phía Bắc Chợ Tam Kỳ

Phường Phước 

Hòa 
0,114 -       

QĐ số 5258/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 V/v phê duyệt báo

cáo kinh tế-kỹ thuật

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP. 

34
San lấp mặt bằng Công viên cuối

đường Hồ Nghinh

Phường Tân 

Thạnh 
2,70 0,70     0,70

QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 V/v phê duyệt báo

cáo kinh tế-kỹ thuật

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

35

Khớp nối hạ tầng khu vực sau

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đường

Lê Lợi - đường N24)

Phường An Mỹ 1,21 -       

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư mốt số dự

án đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

36
Khớp nối khu dân cư số 10

phường Hòa Thuận

Phường Hòa 

Thuận
1,18 -       

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư mốt số dự

án đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

37

Khớp nối hoàn thiện hạ tầng từ

Tiểu La - Trần Dư (Kp 5, An

Xuân)

Phường An Mỹ 0,95 -       

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư mốt số dự

án đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

38

Đường N10 (đoạn từ đường Lý

Thường Kiệt đến đường Nguyễn

Hoàng)

Phường An Mỹ 0,35 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

39
Khớp nối đường Hoàng Hoa

Thám – Thái Phiên
Phường An Sơn 0,48 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

40
Đường Bạch Đằng (đoạn Chợ

Tam Kỳ - Duy Tân)

Phường Phước 

Hòa
0,51 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

41
Khớp nối đường Trương Công Hy

đến Lý Thường Kiệt
Phường An Mỹ 0,07 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

42

Khớp nối hạ tầng khu vực Trung

tâm TDTT tỉnh Quảng Nam (từ

KDC hiện trạng đến đường Phan

Châu Trinh)

Phường Hòa 

Hương
1,02 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

43
Hạ tầng giao thông đường Ngô

Thì Nhậm

Phường Hòa 

Hương
1,69 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ
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 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

44
Nâng cấp, mở rộng đường Xuân

Bắc - Xuân Tây

Phường 

Trường Xuân
1,00 0,20     0,20

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

45 Đường vào Làng bún phương Hòa
Phường Hòa 

Thuận
0,74 0,15     0,15

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

46
Sửa chữa đường bê tông Trà Lang

- Đồng Nghệ 
Xã Tam Ngọc 1,10 -       

Nghị quyết 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

47
Vỉa hè và điện chiếu sáng đường

Bình Hòa - Ngọc Bích
Xã Tam Ngọc 0,90 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

48
Khớp nối nút giao thông đường

Thái Phiên 
Phường An Sơn 0,16 -       

Quyết định số 6101/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 V/v phê

duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP. 

49
Đường cây xăng Tam Phú đi chợ

Kim Thành (giai đoạn 1)
Tam Phú 1,37 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 04/10/2021 của HĐND

thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP. 

50
Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng

Ngãi
Xã Tam Ngọc 1,35 1,00     1,00

Thông báo số 551/TB-UBND ngày 25/9/2013 của UBND

tỉnh Quảng Nam về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện

công tác bồi thường thiệt hại & giải phóng mặt bằng công

trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng ngãi Hạng mục:

Đường ngang tại lý trình Km66+409 và Trạm dịch vụ tại lý

trình Km67+785 tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

51
Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khối

phố Mỹ Thạch Bắc 

Phường Tân 

Thạnh
0,15 -       

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực hiện từ năm 2021

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

52

Hệ thống thoát nước và đường bê

tông trường TH Lê Thị Hồng

Gấm, KDC tổ 5, KP Hương Sơn

Phường Hòa 

Hương
0,01 -       

- Báo cáo số 225/BC - TCKH ngày 23/9/2020 của phòng

TC - KH thành phố Tam Kỳ về Báo cáo kết quả thẩm định

nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn công trình: Hệ

thống thoát nước và đường bê tông trường TH Lê Thị Hồng

Gấm, KDC tổ 5, KP Hương Sơn;

- Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của

UBND phường Hòa Hương v/v Phê duyệt nhiệm vụ khảo

sát, lập Báo cáo KT - KT công trình: Hệ thống thoát nước

và đường bê tông trường TH Lê Thị Hồng Gấm, KDC tổ 5,

KP Hương Sơn.

UBND phường

Hòa Hương
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 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 
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Chủ đầu tư

53

Cải tạo và phát triển lưới điện

trung hạ áp khu vực trung tâm

huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc

tỉnh Quảng Nam 

 Hòa Hương, 

Trường Xuân, 

Tam Ngọc, An 

Sơn, An Phú, 

Tân Thạnh, 

Tam Thanh, 

Tam Thăng 

      0,40 0,15            0,15 

Quyết định số 1369/QĐ-BCT ngày 24/4/2018 của bộ công

thương về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng dự án

Ban QL dự án

lưới điện miền

trung 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

54
Khớp nối thoát nước KDC Tây

An Hà - Quảng Phú
Phường An Phú 0,30 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

55  Mương thoát nước Phú Phong 
 Phường An 

Phú 
      3,75 1,00     1,00      

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

56  Xây dựng chợ Trường Xuân 
 Phường 

Trường Xuân 
      0,20 0,02     0,02      

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số

11200/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố

Tam Kỳ

 UBND phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

57
Khu tái định cư phục vụ dự án

đường Điện Biên Phủ 
 Xã Tam Thăng       1,20 -       

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 về phê

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình khu tái định cư

phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ tại xã Tam Thăng của

UBND thành phố Tam Kỳ

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

58

Chỉnh trang KDC nông thôn thôn

Thạch Tân tạo nguồn để xây dựng

cở sở hạ tầng  xã  

 Xã Tam Thăng       0,10 -       

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 09-01-2015 của UBND

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt phương án khai thác quỹ

đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (giai đoạn 1) tại

xã Tam Thăng. 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

59  Khu dân cư Nam Tam Thanh  Xã Tam Thanh       2,00 -       

- Quyết định số 7277/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của

UBND TP. Tam Kỳ về phê duyệt dự án điều chỉnh đầu tư

xây dựng: Khu dân cư Nam Tam Thanh;

- Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 16/09/2009 của

UBND TP. Tam Kỳ về việc thu hồi đất, giao đất để xây

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KDC Nam Tam Thanh tại xã

Tam Thanh

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

60

Khu dân cư-Tái định cư phục vụ

dự án nâng cấp mở rộng tuyến

đường Tam Kỳ-Tam Thanh  

 Xã Tam Phú 3,40 0,87           0,62    0,25 

- Quyết định số 1053/TB-UBND ngày 19/2/2013 của

UBND thành phố Tam kỳ Quyết định phê duyệt tổng mặt

bằng (tỷ lệ1/500) công trình khu KDC-TĐC phục vụ dự án

nâng cấp mở rộng tuyến đường Tam Kỳ-Tam Thanh tại xã

Tam Phú ,thành phố Tam Kỳ.

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

61
Khu Tái định cư thôn Phú Thạnh

xã Tam Phú 
 Xã Tam Phú 4,00 1,43     1,43   

Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng công trình Khu TĐC thôn Phú Thạnh xã Tam Phú

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

62

Khu dân cư thôn Đồng Nghệ tại 2

vị trí:

- Vị trí 1: Thửa đất số 67, TBĐ số

28 (283,1 m2);

- Vị trí 2: Thửa đất số 115, TBĐ

số 21 (931,4 m2) 

Xã  Tam Ngọc       0,12 -       

Quyết định số 2949/QĐ-UBND thành phố Tam Kỳ ngày

04/6/2019 về phê duyệt phương án khai thác quỹ đất tạo

nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

63  Khu dân cư thôn Đồng Hành Xã Tam Ngọc       0,09 -       

Quyết định số 2949/QĐ-UBND thành phố Tam Kỳ ngày

04/6/2019 về phê duyệt phương án khai thác quỹ đất tạo

nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

UBND xã thực

hiện bồi thường -

TT PTQĐ tổ

chức đấu giá

QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

64

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn

tạo vốn ĐTXD cơ sở hạ tầng trên

địa bàn xã Tam Thanh, tại các vị

trí:

- Vị trí 3: Thửa đất số 806, TBĐ

số 13 (108m2) 

- Vị trí 4: Thửa 808, TBĐ số 13

(351,7m2)

 Xã Tam Thanh       0,05 -       

Quyết định số 10286/QĐ-UBND ngày 07/09//2017 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc Phê duyệt phương án

KTQĐ lẻ tạo vốn ĐTXD cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Tam

Thanh, TP.Tam Kỳ

UBND xã thực

hiện bồi thường -

TT PTQĐ tổ

chức đấu giá

QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

65
Khu dân cư - Tái định cư thôn

Phú Đông 
 Xã Tam Phú       4,75 1,53            1,53 

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 của

HĐND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

66

Đường vào khu dân cư Sở Xây

dựng và chỉnh trang khu dân cư

Sở Xây dựng 

 Phường An 

Xuân 
0,50 -       

- Thông báo thu hồi đất số 381/TB-UBND ngày

25/07/2016 của UBND Tp Tam Kỳ; Thông báo thỏa thuận

địa điểm số 186/TB-UBND ngày 13/05/2016 của UBND

Tp Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

67

Dự án xây dựng đường Bạch

Đằng và HTKT khu dân cư phía

Tây đường (Đoạn qua nút ngã tư

Huỳnh Thúc Kháng – Bạch Đằng) 

 Phường 

Phước Hòa 
0,80 -       

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt kế hoạch thu hồi

đất để thực hiện dự án: Đường Bạch Đằng và kết cấu

HTKT KDC phía Tây đường Bạch Đằng  

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

68
Khu dân cư-Tái định cư Tây Bắc

đường Thanh Hóa 

 Phường An 

Sơn 
6,00 -       

- Quyết định phê duyệt dự án số 5764/QĐ-UBND ngày

09/07/2014 của UBND Tp Tam Kỳ;

- Thông báo thu hồi đất số 409/TB-UBND ngày

21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục dự án

đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa

bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 1)

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

69
Khu dân cư - tái định cư khối phố

4 

 Phường An 

Sơn 
      5,00 0,42     0,42      

Quyết định số 6466 /QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của

UBND Tp Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu xây dựng Khu

dân cư - tái định cư khối phố 4 tại Phường An Sơn

Trung tâm

PTQĐ thành phố

Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

70

Khớp nối hạ tầng khu vực phía

sau chợ An Sơn đến khu Tái định

cư Nguyễn Hoàng 

 Phường An 

Sơn 
  0,1000 -       

Quyết định số 8517/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt báo cáo Kinh tế -

Kỹ thuật Khớp nối hạ tầng khu vực phía sau chợ An Sơn

đến khu TĐC Nguyễn Hoàng 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

71
Khu dân cư – tái định cư bến xe

Nam Quảng Nam
Phường An Sơn 5,00 1,50     1,50

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

72 KDC- TĐC Tây Bắc (giai đoạn 2) Phường An Sơn 8,04 -       

Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng 

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

73
Khớp nối, chỉnh trang KDC Tổ 10

phường An Mỹ
Phường An Mỹ 4,10 -       

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND

thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

74  Khu dân cư 2 bên đường N10 
 Phường An 

Mỹ 
1,50 -       

Quyết định 5987/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND

TP Tam Kỳ về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

tỉ lệ 1/500 và ban hành quy định quản lý xây dựng Đường

N10 và khu dân cư 2 bên đường phường An Mỹ thành phố

Tam kỳ 
 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

75
Khu dân cư-Tái định cư dọc hai

bên đường Điện Biên Phủ 

 Phường An 

Mỹ, An Xuân 
      1,80 0,37     0,37      

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 UBND TP

Tam Kỳ về phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Điện Biên Phủ

tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

76
Khu dân cư Đông Tân Thạnh (bổ

sung) 

 Phường Tân 

Thạnh 
      0,20 0,20     0,20      

Thông báo thoả thuận địa điểm số 05/TB-UBND ngày

04/01/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

77

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT tại thửa đất số

268 TBĐ số 7, KP Phương Hòa

Đông 

 Phường Hòa 

Thuận 
      0,09 -       

Quyết định 2831/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt phương án khai thác đất lẻ

tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  

Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam vê việc thu hồi đất, giao đất cho

trung tâm phát triển quỷ đất thành phố Tam Kỳ để thực

hiện dự án khai thác quỷ đất lẻ tạo nguồn vốn đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng tại phường Hòa Thuận

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

78
Khu dân cư -Tái định cư Thuận

Trà 

 Phường Hòa 

Thuận 
      4,50 3,30            3,30 

Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư công

trình KDC-TĐC Thuận Trà hạng mục: Nền, mặt đường,

công trình và san nền hệ thống cấp nước, cấp điện và đèn

chiếu sáng.

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

79

Khu dân cư - tái định cư Mỹ

Thạch Trung (KP11), Phường

Hòa Thuận

Phường Hòa 

Thuận
8,61 0,50     0,50

Công văn số 2332/UBND-QLĐT ngày 21/10/2019 của

UBND Thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án

đầu tư xây dựng: Khu dân cư, tái định cư Mỹ Thạnh Trung

(khối phố 11) phường Hòa Thuận tại phường Hòa Thuận,

Thành phố Tam Kỳ. Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày

21-10-2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê

duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500).

Chỉnh trang khu dân cư khối phố 11, phường Hòa Thuận,

Thành phố tam Kỳ.

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

80
Khu DC-TĐC và đường dẫn vào

cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3) 

 Phường An 

Phú 
      0,02 -       

Quyết định số 11240/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng công trình: Khu dân cư - Tái định cư đường dẫn

vào cầu Kỳ Phú 1&2

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

81

Khu dân cư - tái định cư và đường

dẫn vào cầu Kỳ Phú 1 & 2 (GĐ 3)

mở rộng 

 Phường An 

Phú 
      5,00 2,55     2,55      

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của

UBND thành phố Tam Kỳ giao nhiệm vụ cho TT phát triễn

quỹ đất thành phố lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và

làm Chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021; Nghị

quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của H ĐND

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án nhóm B, nhóm C

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020; diện tích

chuyển tiếp 4,95 ha 

82

Khu tái định cư và đường dẫn

vào cầu Kỳ Phú 1&2 (giai đoạn 1,

2) 

 Phường An 

Phú 
8,88 1,60     1,60      

Quyết định phê duyệt dự án số 7074/QĐ-UBND thành phố

Tam Kỳ; Thông báo thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày

14/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

83
Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ

Phú 1&2  

 Phường An 

Phú 
      9,90 6,00            6,00 

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của H

ĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

84
Một phần dự án Khu dân cư phía

tây đường An Hà Quảng Phú 

 Phường An 

Phú 
      1,50 -       

- Quyết định số 1081/QĐ- UBND ngày 25/3/2013 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án;

- Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16-03-2018 của

UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt giá đất cụ thể về

bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu

dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú tại phường An 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

85

Chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn

đầu tư đầu tư XD CSHT trên địa

bàn phường Hòa Hương (thửa 191 

tờ số 23) 

 Phường Hòa 

Hương 
      0,02 -       

Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 22/07/2020 của

UBND TP Tam Kỳ về phê duyệt phương án khai thác quỹ

đất lẻ tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường

Hòa Hương

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

86

Chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn

đầu tư đầu tư XD CSHT trên địa

bàn phường Hòa Hương tại thửa

đất số 41, TBĐ số 22, khối phố

Hồng Lư  

 Phường Hòa 

Hương 
      0,09 -       

Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 08/03/2021 về phê

duyệt phương án Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu

tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Hòa Hương,

thành phố Tam Kỳ 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

87

Chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn

đầu tư đầu tư XD CSHT trên địa

bàn phường Hòa Hương tại vị trí

thửa đất sô 49, TBĐ số 35, khối

phố Hương Chánh 

 Phường Hòa 

Hương 
      0,08 -       

Quyết định số 7042/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc

phê duyệt phương án khai thác quỹ đất lẻ tạo vốn đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Hòa Hương,

thành phố Tam Kỳ

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

Page 11



 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

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

88

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT, vị trí: Thửa đất

số 246, TBĐ số 22, KP Hồng Lư 

 Phường  Hòa 

Hương 
      0,01 -       

Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 03-08-2018 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt phương án

khai thác đất lẻ để tạo ngồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tầng trên địa  bàn phường Hòa Hương, Tp Tam Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

89

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT, vị trí: Thửa đất

số 50, 63, 64, 65, 67, TBĐ số 48,

khối phố Xuân Đông 

 Phường 

Trường Xuân 
      0,16 0,06         0,06 

Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của

UBND TP. Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam

Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

90

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT trên địa bàn

phường Trường Xuân tại các vị

trí: 

- Vị trí 1: Thửa đất số 01, 07, 08,

TBĐ số 56; Thửa đất số 83. TBĐ

số 49 khối phố Xuân Đông (DT

2.361m2).

 Phường 

Trường Xuân 
      0,24 -       

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của

UBND TP. Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam

Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

91

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT, tại các vị trí: 

- Thửa đất số 16, 17, 18, TBĐ số

63 (1.814 m2), khối phố Đồng

Sim.

- Thửa đất số 55, 62, 63 TBĐ số

57 (1.400 m2), khối phố Đồng

Sim. 

 Phường 

Trường Xuân 
      0,33 0,33            0,33 

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của

UBND TP. Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam

Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

92
Khớp nối hạ tầng Thổ Mạ khối

phố Xuân Đông (khối phố 1 cũ)

 Phường 

Trường Xuân 
      0,37 -       

- Thông báo thỏa thuận địa điểm số 626/TB-UBND ngày

01/10/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Khớp nối hạ

tầng khu Thổ Mạ khối phố 1

UBND Phường

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

93

Khớp nối hạ tầng khu dân cư tái

định cư người có thu nhập thấp

khối phố Xuân Bắc (KP2 cũ)

 Phường 

Trường Xuân 
      0,28 0,08     0,08     

Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng

nhân dân phường Trường Xuân; Thông báo thảo thuận địa

điểm số 692/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND TP

Tam kỳ V/v thỏa thuận địa điểm lập phương án đầu tư

khớp nối hạ tầng khu dân cư, tái định cư, người thu nhập

thấp Khối phố 2, phường Trường Xuân

UBND Phường

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

94

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ

thuật KDC - TĐC và nhà ở cho

công nhân, người có thu nhập

thấp thành phố Tam Kỳ 

 Phường 

Trường Xuân 
      2,86 1,00     1,00     

Quyết định 3325/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư -

Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập

thấp thành phố Tam Kỳ 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

95 Khu Tái định cư Mỹ Tây Phường An Mỹ 0,50 -       

Quyết định 4691/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 về phê duyệt

chủ trương đầu tư công trình khu dân cư- tái định cư khối

phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

96

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tại

tại thửa đất số 167, TBĐ số 32,

Khối phố Mỹ An  

 Phường An 

Mỹ 
      0,02 -       

Quyết định số 3628/QĐ - UBND ngày 12/07/2019 của

UBND TP Tam Kỳ về việc phê duyệt phương án khai thác

quỹ đất lẻ tạo vốn ĐTXD CSHT trên địa bàn phường An

Mỹ, TP Tam Kỳ 

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

97

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tại

tại thửa đất số 143, TBĐ số 14,

Khối phố Mỹ An  

 Phường An 

Mỹ 
      0,05 -       

Quyết định số 3716/QĐ - UBND ngày 18/07/2019 của

UBND TP Tam Kỳ về việc phê duyệt phương án khai thác

quỹ đất lẻ tạo vốn ĐTXD CSHT trên địa bàn phường An

Mỹ, TP Tam Kỳ 

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

98
Chỉnh trang khu trường kỹ thuật

nghiệp vụ giao thông cũ
Phường An Mỹ 0,31 -       

Quyết định số 5419/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về phê

duyệt chủ trương đầu tư công trình: Chỉnh trang khu trường

kỹ thuật nghiệp vụ - giao thông (cũ), phường An Mỹ, thành

phố Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

99

Chỉnh trang Khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT tại các vị trí:

- Vị trí 1: Nút giao thông Bạch

Đằng và đường Nguyễn Tuân

TBĐ số 89 khu dân cư số 6

(121,0m2)

- Vị trí 2: Đường Thạch Lam,

TBĐ số 66, khu dân cư số 6

(110,0m2).

 Phường Tân 

Thạnh 
      0,02 -       

Công văn số 2618/UBND-QLĐT ngày 20/11/2019 về việc

Chủ trương đầu tư chỉnh trang đô thị tạo nguồn vốn đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng tại khối phố Mỹ Thạnh Đông,

phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ

Trung tâm

PTQĐ  

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

100

Chỉnh trang Khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT tại các vị trí:

- Vị trí 1: Diện tích 1314 m2 (Khu

phố mới Tân thạnh C228 - C238)

- Vị trí 2: Diện tích 200m2 (Khu

phố mới Tân Thạnh C329)

 Phường Tân 

Thạnh 
      0,13 -       

Công văn 1222/UBND - VP ngày 06/7/2020 của UBND

thành phố Tam Kỳ về việc bàn giao quỹ đất công thuộc dự

án Khu phố mới Tân Thạnh cho UBND phường Tân Thạnh

Trung tâm

PTQĐ  

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

Page 13



 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

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

101

Chỉnh trang KDC đô thị tạo vốn

đầu tư đầu tư XD CSHT trên địa

bàn phường Tân Thạnh (Thửa 85

tờ số 8) 

 Phường Tân 

Thạnh 
      0,07 -       

Công văn số 2618/UBND- QLĐT ngày 20/11/2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ Về việc chấp thuận Chỉnh trang

KDC đô thị tạo vốn đầu tư đầu tư XD CSHT trên địa bàn

phường Tân Thạnh 

Trung tâm

PTQĐ  

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

102

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn đầu tư xây dựng, cơ sở hạ

tầng trên địa bàn phường An Mỹ

tại ví trí thửa đất số 54, tờ bản đồ

số 18 - Khối phố Mỹ Đông (KP 3

cũ)

Phường An Mỹ 0,01 -       

Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của

UBND TP. Tam Kỳ về việc Phê duyệt phương án khai thác

quỹ đất lẻ tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa

bàn phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ

103

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT, tại các vị trí:

+ Vị trí 1: Thửa 129 tờ bản đồ số

11 (203,9 m2)

+ Vị trí 2: Thửa 226 tờ bản đồ số

22 (250 m2)

Phường Hòa 

Thuận
0,05 -       

Công văn số 1316/UBND-QLĐT ngày 07/6/2021 của

UBND TP. Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư Chỉnh trang

đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại

phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ

104

Chỉnh trang khu đân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT, tại vị trí Thửa

đất số 87, tờ bản đồ số 34

Phường 

Trường Xuân
0,06 -       

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của

UBND TP. Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam

Kỳ

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ

105

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT tại thửa 190 tờ

số 46 (thửa 23a, tờ số 95 cũ )

 Phường Hòa 

Hương
0,13 -       

Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 08/1/2013 của UBND

TP Tam Kỳ về phê duyệt phương án khai thác quỹ đất lẻ

tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Hòa

Hương

UBND phường

Hòa Hương

106

Chỉnh trang khu đân cư đô thị tạo

vốn ĐTXD CSHT tại vị trí: thửa

đất số 238, tờ số 10

Thôn Hòa 

Thượng, xã 

Tam Thanh

0,01 -       

Công văn số 2552/UBND - QLĐT ngày 5/10/2021 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư Chỉnh

trang đô thị tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

tại Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

UBND phường

thực hiện bồi

thường - TT

PTQĐ tổ chức

đấu giá QSDĐ

Page 14



 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

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

107
Khu phố mới Tân Thạnh (Bổ

sung) 

Phường Tân 

Thạnh
      0,50 -       

Công văn số 1222/UBND-VP ngày 06/07/2020 của UBND

thành phố Tam Kỳ về việc bàn giao quỹ đất công thuộc

Khu phố mới Tân Thạnh cho UBND phường Tân Thạnh

Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 phê duyệt

điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng khu phố mới phường Tân Thạnh

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

108 Khu dân cư Thuận Trà 1
Phường Hòa 

Thuận
9,50 8,00     8,00

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

109
Khu dân cư - Tái định cư khu

Tây Nam Thuận Trà 

 Phường Hòa 

Thuận 
      3,60 0,60            0,60 

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

110
Khu dân cư-Tái định cư phía Nam

phường An Phú

 Phường An 

Phú 
    15,20 3,10            3,10 

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

111

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo

nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ

tầng tại khu dân cư số 7, phường

Hòa Thuận

Phường Hòa 

Thuận
      0,26 -       

Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án đầu

tư có sử dụng đất

TTPTQĐ thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

112 Khu TĐC Tam Thăng GĐ 2 Xã Tam Thăng 10,40 6,10     6,10

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực hiện từ năm 2021

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

113  Mở rộng trụ sở báo Quảng Nam 
 Phường Tân 

Thạnh 
      0,05 -       

Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh và bổ

sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

xây dựng công trình Mở rộng trụ sở báo Quảng Nam tại

Phường Hòa Thuận

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

114
Trung tâm điều dưỡng người tâm

thần tỉnh Quảng Nam (Cở sở 2) 
 Tam Ngọc       4,91 0,05     0,05      

Nghị quyết số 19/NQ-H ĐND ngày 15/7/2020 của HĐND

tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án nhóm B, nhóm C 

BQL các dự án

đầu tư và xây

dựng tỉnh Quảng

Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

115
Khu phúc lợi giáo dục làng Hoa

Sen  

 Phường An 

Phú 
      4,00 -       

Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 về phê

duyệt dự án xây dựng công trình khu phức hợp phúc lợi

giáo dục (Làng Hoa sen Việt Nam), phường An Phú, thành

phố Tam Kỳ

Trung tâm

PTQĐ TP. Tam

Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

116
 Khu TDTT, nhà văn hóa khối phố 

11 

 Phường An 

Mỹ 
0,30 -       

Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 về phê

duyệt chủ trương đầu tư công trình: Chuẩn bị mặt bằng khu

thể thao kết hợp nhà văn hóa khối phố 11 phường An Mỹ,

thành phố Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020, diện tích

chuyển tiếp 0,20 ha 

117

Sân bóng Rừng cây mang tên Bác

(Nâng cấp mở rộng khu TDTT

phường An Phú)

Phường An Phú       0,99 -       

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND

phường An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật

công trình Sân bóng Rừng cây mang tên Bác (Nâng cấp mở

rộng khu TDTT phường An Phú)

UBND phường

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

118
Khu trung tâm thể dục - thể thao

phường 
Trường Xuân       2,60 0,16            0,16 

Thông báo thỏa thuận số 307/TB-UBND ngày 01/6/2018

của UBND thành phố Tam Kỳ về thỏa thuận địa điểm lập

phương án đầu tư công trình: khu trung tâm thể dục - thể

thao phường ; Công văn gia hạn số 2170 ngày 02/10/2019

của UBND thành phố Tam Kỳ

UBND phường

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

119

Nâng cấp, cải tạo sân vận động

Tam Kỳ và nhà ở cho vận động

viên

Phường Hòa 

Hương
0,06 0,06     0,06

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND

tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách

địa phương

Ban QLDA

ĐTXD tỉnh

Quảng Nam

120
Nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã

Tam Phú 
 Xã Tam Phú     35,20 12,10     12,10 

Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê

duyệt dự án đầu tư: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông; Quyết

định số 5916/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 Điều chỉnh Quyết

định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 

Trung tâm

PTQĐ thành phố

Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020; diện tích

chuyển tiếp 17,20 ha 

121
Khu công viên cảnh quan đường

Điện Biên Phủ 

Phường An 

Mỹ, Phường 

An Xuân

      2,76 -       

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 của

UBND thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư

các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C

Trung tâm

PTQĐ thành phố

Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

122

Hoàn thiện cảnh quan hồ điều

hòa An Xuân và khu vực xung

quanh hồ 

 Phường An 

Xuân 
4,99 -       

Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của

UBND thành phố Tam Kỳ V/v Phê duyệt dự án ĐTXD

công trình: Hoàn thiện cảnh quan hồ điều hòa An Xuân và

khu vực xung quanh hồ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 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

123
Công viên ven sông Bàn Thạch

(Giai đoạn 1) 
 Tân Thạnh 0,04 0,02     0,02      

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của H

ĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm B, nhóm C 

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

124
Công viên cảnh quan ven hồ

Nguyễn Du 

 Phường An 

Mỹ 
      6,50 1,00     1,00   

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 về phê

duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Công

viên cảnh quan ven hồ điều hòa Nguyễn Du, phường An

Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Ban QLDA

ĐTXD thành

phố Tam Kỳ 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

125
Công viên cảnh quan ven sông

Bàn Thạch 
P. Tân thạnh 20,41 10,00        10,00 

Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về phê

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công viên cảnh

quan ven sông Bàn Thạch, phường Tân Thạnh, thành phố

Tam kỳ

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

126 Tiểu hoa viên khối phố Xuân Bắc
 Phường 

Trường Xuân 
      0,35 -       

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND

phường Trường Xuân về việc quyết định phê duyệt chủ

trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách của địa

phương năm 2021

 UBND phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

127

Xây dựng nhà văn hóa khối phố 1

kết hợp khu cây xanh, khu vui

chơi giải trí 

 Phường An 

Sơn 
      0,10 -       

Quyết định số 10156/QĐ - UBND ngày 19/12/2014 của

UBND thành phố Tam Kỳ 

UBND Phường

An Sơn 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

128

 Khu TĐC phục vụ bố trí tái định

cư cho dự án: Đường trục chính

vào Khu công nghiệp Tam Thăng

mở rộng

 Xã Tam Thăng       1,18 -       

Quyết định 74/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 về phê duyệt

điều chỉnh, bổ sung dự án đừng trục chính vào khu công

nghiệp Tam Thăng mở rộng

Ban QLDA các

công trình giao

thông tỉnh

Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

ngày 22/7/2021, đổi tên

dự án 

129
 Nhà Sinh hoạt khối phố Đồng

Sim (khối phố 5)

 Phường 

Trường Xuân 
0,20 0,05            0,05 

Quyết định 1225/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 về phê duyệt

kế hoạch thu hồi đất để thực hiện công trình Nhà sinh hoạt

văn hóa khối phố 05, phường Trường Xuân, thành phố Tam

Kỳ

 UBND phường 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

ngày 22/7/2021 

130

Mở rộng khu di tích "Lăng thờ

Đức Ông Nam Hải" (Một phần

thửa 38, 47 tờ bản đồ số 12)

Xã Tam Thanh 0,07 -       

Công văn số 2551/UBND-QLĐT ngày 05/10/2021 của

UBND thành phố Tam Kỳ V/v chủ trương mở rộng công

trình: Di tích lăng thờ Đức ông Nam Hải tại xã Tam Thanh,

thành phố Tam Kỳ

UBND xã Tam

Thanh

131
Khu di tích lịch sử mộ Lê Tấn

Trung - Lê Văn Long

Phường 

Trường Xuân
0,10 0,03     0,03      

Thông báo số 542/TB-UBND ngày 22/10/2012 của UBND

thành phố Tam Kỳ về Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây

dựng dự án Khu di tích lịch sử Đô đốc Lê Văn Long - Lê

Tấn Trung

UBND phường

Trường Xuân
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 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

132  KDC Nam An Phú An Phú 11,50 -       

Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 Giao

nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư

các dự án

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

133  KDC thôn Tân Thái Xã Tam Thăng 12,13 9,28            9,28 

Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 Giao

nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư

các dự án

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

134  Nhà ở xã hội An Hà Nam An Phú 2,64 -       

Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 Giao

nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư

các dự án

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

135
KDC phía Tây trường tiểu học

Nguyễn Hiền 
Hòa Thuận 2,40 0,10            0,10 

Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 Giao

nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư

các dự án: Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu học Nguyễn

Hiền

Trung tâm

PTQĐ TP.Tam

Kỳ

136
Khớp nối đường Trương Quang

Giao ra Ông Ích Khiêm
Phường An Sơn 0,23 0,05     0,05

Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của

UBND thành phố Tam Kỳ về việc giao nhiệm vụ lập Báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư và làm CĐT các dự án khởi

công năm 2021 và khởi công mới năm 2022

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

137
Hệ thống thoát nước từ khu CN

Thuận Yên đến cống đường sắt 

Phường Hòa 

Thuận 
0,30 0,30            0,30 

Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 v/v giao

nhiêm vụ chủ đầu tư

Ban QLDA -

QĐ - ĐT TP.

Tam Kỳ

138

Nâng cấp, mở rộng đường liên

khu vực khối phố Xuân Hòa -

Xuân Tây

Phường 

Trường Xuân
1,20 0,20            0,20 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

139

Nâng cấp, mở rộng đường liên

khu vực Trường Xuân - Hòa

Thuận dọc kênh Tam Kỳ

Phường 

Trường Xuân
0,50 -       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

140

Nâng cấp, mở rộng đường liên

khu vực khối phố Xuân Bắc -

Xuân Tây

 Phường 

Trường Xuân 
1,00 0,05     0,05      

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

141

Nâng cấp, mở rộng đường khu

vực khối phố Xuân Đông (đoạn từ

đường Trần Cao Vân đến giáp

đường tàu lửa) 

 Phường 

Trường Xuân 
1,10 -       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân
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 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

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

142

Cải tạo nâng cấp vỉa hè đường

Trần Cao Vân đoạn từ Nguyễn

Hoàng đến ngã tư Trường Xuân

 Phường 

Trường Xuân 
0,60 -       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

143
Cổng chào và Tiểu hoa viên khối

phố Xuân Nam

 Phường 

Trường Xuân 
1,50 -       

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

144
Tiểu hoa viên khu vực đường Tôn

Đức Thắng  khối phố Xuân Đông

 Phường 

Trường Xuân 
0,30 0,20     0,20      

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư

công năm 2022

UBND phường

Trường Xuân

145

Hệ thống thoát nước, mở rộng

nâng cấp đường kiệt đoạn từ Phan

Châu Trinh đến Kè sông Bàn

Thạch

Phường Hòa 

Hương
0,02 -       

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND

phường Hòa Hương về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 6/10/2021 của UBND

phường Hòa Hương về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng

công trình

UBND phường

Hòa Hương

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách

nhà nước (11 danh mục)
118,47 71,46 71,46 0,00 0,00 0,00

1
Khu dân cư phía Tây đường An

Hà Quảng Phú 

 Phường An 

Phú 
      2,00 -       

- Quyết định số 120/QĐ-KTM ngày 16/06/2009 của Ban

Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt điều

chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH

MTV phát triển

hạ tầng KCN

Chu Lai 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

2  Khu dân cư An Phú 
 Phường An 

Phú 
      6,37 -                -           -          -         -    

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của

UBND TP. Tam Kỳ phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực

hiện dự án: Khu dân cư An Phú, tại phường An Phú, thành

phố Tam Kỳ

Công ty Cổ

phần ĐTPT hạ

tầng Quảng Nam 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

3  Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc 
 Phường Tân 

Thạnh 
    71,34 52,78        52,78         -   -     -   

- Công văn số 108/TTg-NN ngày 26/01/2018 của Thủ

tướng Chính phủ V/v CMMD sử dụng đất trồng lúa để thực

hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công ty CP TM

bất động sản Tây

Bắc (Công ty

Đại Dương

Xanh) 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 

4  Khu dân cư phố chợ Trường Xuân 
 Phường 

Trường Xuân 
      4,60 1,00            1,00 

Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 23/10/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương đầu tư

dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường

Xuân, thành phố Tam Kỳ 

Công ty TNHH

ĐTXD&DV

Thái Dương 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

ngày 8/12/2020 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

 đặc 

dụng

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

5
Đường dây 110Kv Tam Thăng -

Hyosung
 Xã Tam Thăng 0,215 -       

Quyết định số 1118/QĐ-EVNCPC ngày 20/02/2021 của

Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự

án ĐTXD dự án ĐZ 110kv Tam Thăng

Ban QLDA lưới

điện miền Trung 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

ngày 22/7/2021; diện tích

chuyển tiếp 0,14 ha 

6

 Khu nhà ở cho người thu nhập

thấp tại phường Hoà Thuận (An

Hoà 1)

 Phường Hòa 

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.

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu tư 

Năm 2021 chuyển tiếp,

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

ngày 22/7/2021 

7

Xây dựng cơ sở thờ tự tịnh xá

Ngọc Phú (Thửa 372,238, và 375

tờ số 21)

Xã Tam Phú 0,24 -       

Thông báo số 174-TB/TU ngày 02/6/2021 của Tỉnh ủy

Quảng Nam về Kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó

Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường

trực Thành ủy Tam Kỳ, trong đó có nội dung thống nhất

chủ trương về cấp đất bổ sung khoảng trên 600 m2 để mở

rộng xây dựng tịnh xá Ngọc Phú (Vệt nằm ngoài GCN

QSD đất đến sát bờ kè đã xây dựng)

Tịnh xá Ngọc

Phú

8 Chùa Đông Yên
Phường Hòa 

Thuận
1,16 0,85     0,85      

Thông báo số 174-TB/TU ngày 02/6/2021 của Tỉnh ủy

Quảng Nam về Kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó

Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường

trực Thành ủy Tam Kỳ, trong đó có nội dung thống nhất

chủ trương giao đất tại địa điểm mới để xây dựng cơ sở thờ

tự

Tôn giáo

9
Khu dân cư và nhà ở thu nhập

thấp phường Trường Xuân

Phường 

Trường Xuân
9,70 2,52     2,52      

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam Về việc Phê duyệt danh mục dự án

triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu tư

10
 Khu dân cư khối phố 5, phường

Trường Xuân, giai đoạn 1

Phường 

Trường Xuân
8,40 6,90     6,90      

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định

số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và

phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên

địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu tư

11
 Khu dân cư khối phố 5, phường

Trường Xuân, giai đoạn 2

Phường 

Trường Xuân
6,30 5,90     5,90      

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định

số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và

phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên

địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu tư
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Đất 

chuyên 

 lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

 hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) -4,00
(5=6+7+

8+9)
-6,00 -7,00 -8,00 -9,00 (10) (11) (13)

TỔNG CỘNG (47 danh mục) 272,86 13,03 13,03

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(39 danh mục)
159,08 7,56 7,56

1 Khớp nối hạ tầng giao thông Cẩm Nam
Phường Cẩm 

Nam
5,18

Quyết định 2122/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về phê

duyệt báo cáo khả thi đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

2 Cầu Thanh Nam

Phường Cẩm 

Nam; Phường 

Cẩm Châu

0,93

Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của

UBND Thành phố Hội An về phê duyệt Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

3
Đường Đào Duy Từ (cạnh chợ Cẩm Phô mới

phía Đông)

Phường Cẩm 

Phô
0,64

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của

UBND thành phố Hội An về phê duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

4 Xây dựng cầu Phước Hải
Phường Cửa 

Đại
0,12

Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của

UBND thành phố Hội An về phê duyệt chủ trương đầu tư

sự án Cầu Phước Hải

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

5
Nâng cấp mở rộng đường ĐT.607 đoạn từ Km

18 đến Km 22+398

Phường Tân 

An, Thanh Hà, 

Cẩm Hà

2,40

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HDND

tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư

công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa

phương

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

6 Bãi xe khu Công viên đa chức năng thành phố
Phường Thanh 

Hà
3,00

Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về phê

duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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 

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

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp
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Đất 

chuyên 

 lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

 hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

7

Đường giao thông từ khối Xuân Hòa-Tu Lễ

đến sông Thu Bồn (Nguyễn Nghiễm nối dài)

và kênh tiêu (Tên cũ: Đường Nguyễn Nghiễm

nối dài và kênh tiêu)

Phường Thanh 

Hà
1,11

Quyết định 2037A/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về phê

duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 1550/QĐ-UBND

ngày 04/10/2021 điều chỉnh tên dự án.

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

8  Đường từ Đồng Nà đi Trà Quế (giai đoạn 1,2)  Xã Cẩm Hà 0,59
Quyết định 2309/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 về phê

duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

9

 Hạ tầng Khu dân cư  B6 (phục vụ di dời dân

để mở rộng Nghĩa trang nhân dân), mở rộng

ĐX 31 (19,5m)

 Xã Cẩm Hà 4,20
Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của

UBND thành phố Hội An về phê duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

10 Đường dẫn cầu Cẩm Kim

Xã Cẩm Kim; 

Phường Cẩm 

Phô

0,18

Công văn số 57/HĐND-TTHĐ ngày 13/5/2020 về thống

nhất chủ trương đầu tư công trình Cầu dân sinh Cẩm

Kim; KH Vốn năm 2022 của tỉnh

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

11

Xây dựng hồ chứa nước Lai Nghi và hồ Pháp

Bảo thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ

tầng đô thị để ưng phó với biến đổi khí hậu

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Phường Thanh 

Hà; Phường 

Cẩm Phô

4,65 2,75 2,75

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của

UBND Tỉnh Quảng Nam về phê duyệt chủ trương đầu tư

; QĐ 1252/QĐ-TTg ngày 25/7/2014 của TT CP phê

duyệt danh mục phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để

ứng phó với biến đổi khi hậu tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

Công trình giao 

thông tỉnh

12
Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp

đoạn qua địa bàn thành phố Hội An
Xã Cẩm Hà 0,06 0,02 0,02

Quyết định số 1369/QĐ-QĐ-BCT ngày 24/4/2018 của

Bộ Công thương về việc phê duyệt BCNCKTĐTXD dự

án

BQLDA lưới 

điện miền Trung- 

Tổng Công ty 

điện lực miền 

trung

13 Đường dây 110KV Duy Xuyên – Hội An

Phường Thanh 

Hà; Xã Cẩm 

Kim; Xã Cẩm 

Hà

0,80 0,04 0,04
Quyết định số 282/QĐ-EVNCPC ngày 09/8/2019 cngày

21/8/2017 của Tổng Công ty điện lực miền trung

Ban quản lý dự 

án Lưới điện 

miền Trung

14 Cụm trường Mẫu giáo và tiểu học Cẩm Phô
Phường Cẩm 

Phô
3,00 1,39 1,39

Công văn số 53/HĐND-TTHĐ ngày 22/4/2020 về thống

nhất chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

15 Mở rộng trường tiểu học Lương Thế Vinh Phường Tân An 0,09

Công văn số 3501/UBND ngày 09/10/2018 của UBND

thành phố về thống chủ trương giao thêm cho trường

Tiểu học Lương Thế Vinh

Phòng Giáo dục 

Đào tạo
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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

Ghi chú 
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báo cáo, 
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hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

16 Tu bổ, tôn tạo di tích Cây Thông Một Phường Tân An 0,24

Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy

ban nhân dân tỉnh V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án: Tôn tạo di tích Cây Thông Một,địa điểm thành lập

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

UBND thành phố 

Hội An

17
Phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử

cách mạng Rừng dừa Bảy mẫu (cấp Tỉnh) 
Xã Cẩm Thanh 2,49

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án

Trung tâm quản 

lý bảo tồn di sản 

văn hóa Hội An

18 Khu tái định cư thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp Xã Tân Hiệp 0,45
Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất Hội 

An

19 Khu đô thị An Bàng (Phân khu 1)
Phường Cẩm 

An
12,55

Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của

UBND thành phố Hội An về việc Phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị An

Bàng - Phân Khu I; Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày

09/11/2020 của UBND thành phố Hội An về việc phê

duyệt Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng dự án Khu đô thị An Bàng - Phân Khu I

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

20 Khu dân cư khối Thanh Tây
Phường Cẩm 

Châu
0,20

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

21

Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối

với diện tích 1,4ha (khu số 1) 

 Phường Cẩm 

Nam 
1,40

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND

thành phố; Công văn số 95/HĐND-TTHĐ ngày

01/7/2020 của HĐND thành phố v/v thống nhất chủ

trương đầu tư công trình: Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ

đất tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối

với khu đất 1,4ha tại khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất Hội 

An

22  Khu dân cư Sơn Phô 2 
 Phường Cẩm 

Châu 
0,32

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt chủ trương khai

thác

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất Hội 

An
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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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Sử dụng đất nông nghiệp

23

Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối

với diện tích 3,44 ha (khu số 2) 

 Phường Cẩm 

Nam 
3,44

Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt BC KT-KT; Nghị

quyết 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành

phố; Công văn số 96/HĐND-TTHĐ ngày 01/7/2020 của

HĐND thành phố v/v thống nhất chủ trương đầu tư công

trình: Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn

đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối với khu đất

2,951ha tại khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất Hội 

An

24 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Thành phố Xã Cẩm Hà 9,80

Quyết định số 808A/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của

Thành phố và Thông báo 1234/TB-UBND ngày

10/12/2018

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

25
Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

nhập mặn sông Cổ Cò 

 Xã Cẩm Hà, 

Phường Cẩm 

An 

86,57

Công văn số 1540/UBND-KTN ngày 25/3/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện các

dự án xây dựng, trong đó có chỉ đạo thực hiện dự án Nạo

vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ

Cò; Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư

Ban Quản lý Khu 

kinh tế mở Chu 

Lai

26
Nâng cấp mở rộng đường ĐX. 31 tại xã Cẩm

Hà và phường Tân An 

 Phường Tân 

An, xã Cẩm Hà 
1,90

Quyết định số 1328/QĐ-UBND 1/11/2019 về điều chỉnh

kế hoạch thu hồi; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày

23/4/2021 của HĐND thành phố

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

27
Tuyến đường bao từ đường Hai Bà Trưng đến

nhà ông Xí thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà

Phường Tân 

An, xã Cẩm Hà
0,39

Quyết định số 1967/QĐ-UBND 10/10/2019 về phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

28
Khu công viên biển tại góc giao lộ đường Cửa

Đại và Lạc Long Quân

Phường Cửa 

Đại
0,20

Quyết định số 2194/QĐ-UBND 25/9/2018 về phê duyệt

chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

29 Dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ
Phường Minh 

An
0,10

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HDND

tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn ngân sách

trung ương

TTQL và BT di 

sản văn hóa

30 Sân vận động xã Xã Tân Hiệp 1,04

Quyết định số 111/QĐ-UBND 28/9/2018 về phê duyệt

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch ựa

chọn nhà thầu

UBND xã Tân 

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

công trình, dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 của 
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31
Chỉnh trang khu dân cư nông thôn để giao đất

cho các hộ bức xúc
Xã Cẩm Thanh 0,50

Thông báo số 326/TB-UBND ngày 22/7/2021 của UBND

thành phố kết luận cuộc họp nghe báo cáo phương án xét

giao đất cho các hộ bức xúc đất ở, có thu nhập thấp trên

địa bàn xã Cẩm Thanh.

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

32
Giao đất tái định cư tại Khu dân cư Phước

Trạch Phước Hải (giai đoạn 2)

Phường Cửa 

Đại
0,20

Công văn 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 của TT

HĐND thành phố V/v thống nhất chủ trương cho khai

thác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

33  Khu dân cư cánh đồng rơm (giai đoạn 2)  Xã Cẩm Hà 0,62

Công văn 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 của TT

HĐND thành phố V/v thống nhất chủ trương cho khai

thác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất Hội 

An

34
Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập

mặn sông Cổ Cò

Xã Cẩm Hà, 

Phường Cẩm 

An, Phường 

Cẩm Châu, 

Phường Cửa 

Đại, Xã Cẩm 

Thanh

6,57 2,50 2,50

Công văn số 1540/UBND-KTN ngày 25/3/2019 của

UBND tinh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện các

dự án xây dựng, trong đó chỉ đạo thực hiện dự án Nạo

vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò;

Quyết định số 3259/QĐ-UBND số 31/10/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án

Ban QLDA các 

công trình giao 

thông tỉnh

35
 Khu tái định cư phục vụ bố trí cho các hộ bị

giải tỏa tại dự án cầu Thanh Nam

 Phường Cẩm 

Châu; Phường 

Cẩm Nam 

0,28
Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của

UBND thành phố Hội An v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

36

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tạo nguồn vốn

xây dựng cơ sở hạ tầng đường Đào Duy Từ

nối dài khớp nối vào đường Nguyễn Nghiễm

Phường Thanh 

Hà; Phường 

Cẩm Phô

2,24 0,63 0,63

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của

UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án; CV167/HĐND_TTHĐ ngày 13/12/2019 thống nhất

chủ trương đầu tư

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

37
Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng tại phường Cẩm Châu

Phường Cẩm 

Châu
0,02

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống

nhất chủ trương cho khai thác đấu giá quyền sử dụng đất

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

38

Chỉnh trang đô thị để tạo vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng tại đường Phạm Ngũ Lão, khối

Sơn Phô, phường Cẩm Châu

Phường Cẩm 

Châu
0,39 0,23 0,23

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống

nhất chủ trương cho khai thác đấu giá quyền sử dụng đất

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất

39

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn để tạo

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

nông thôn mới tại xã Cẩm Thanh

Phường Cẩm 

Thanh
0,22

Công văn số 59/HĐND-TTHĐ ngày 23/6/2021 v/v thống

nhất chủ trương cho khai thác đấu giá quyền sử dụng đất

Ban Quản lý dự 

án và quỹ đất
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II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (08 

danh mục)
113,78 5,47 5,47

1

Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở có kết hợp

chỉnh trang đô thị KP Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân

Hòa

Phường Thanh 

Hà; Phường 

Cẩm Phô

4,30 0,57 0,57

Công văn số 3575/UBND-KTN ngày 12/7/2017 và công

văn số 6455/UBND-KTN ngày 22/11/2017 của UBND

tỉnh V/v chấp thuận và điều chỉnh chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển 

xây dựng Hội An

2

Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ

nối dài (giai đoạn 1) phường Thanh Hà, thành

phố Hội An

Phường Thanh 

Hà
6,30 0,37 0,37

Công văn số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018 chấp

thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 3471/QĐ-

UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam phê

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và xây 

dựng 569

3 Khu đô thị Thanh Hà phân khu 2,3,4
Phường Thanh 

Hà
42,46 4,53 4,53

Công văn số 5269/UBND-KTN ngày 18/9/2018 của

UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án; Công văn

109/HĐND ngày 27/4/2018 của HĐND tỉnh V/v giải

quyết một số nội dung tồn tại trong thực hiện các dự án

nhà ở thương mại, đô thị trên địa bàn tỉnh; Quyết định

3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Phê

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500

Công ty CP tập 

đoàn Royal 

Capital

4 Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu Phường Tân An 4,76

Công văn số 3844/UBND-KTN ngày 16/7/2018 của

UBND Tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương đầu

tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu,

phường Tân An, thành phố Hội An; Quyết định 2401

/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Công ty CP Đầu 

tư và Xây dựng 

501

5 Khu dân cư Đông Bắc thành phố

Phường Cẩm 

Châu; Phường 

Sơn Phong

7,83

Công văn số 6956/UBND-KTN ngày 29/11/2018 của

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

tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đông bắc thành phố (giai

đoạn 2)

Công ty TNHH 

Thiên Vương 

Hội An
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Đất 

chuyên 

 lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

 hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

6 Khu đô thị Cồn Tiến Xã Cẩm Thanh 9,83

Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của

UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

(1/500); Công văn số 4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018

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

nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến

Công ty Cổ phần 

Đạt Phương Hội 

An

7 Khu dân cư Bàu Ốc Hạ, giai đoạn 1 Xã Cẩm Hà 11,30

Quyết định số 3272 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm

2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Quyết định chủ

trương đầu tư dự án

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

8 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

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
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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 

(239 danh mục)
1.729,71 372,03 372,03

Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(130 danh mục)
656,60 151,88 151,88 0,00 0,00 0,00

1
Giải phóng mặt bằng, tái định cư tại khu

vực Xí nghiệp đinh
Vĩnh Điện 0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

2
Công viên Văn hoá lịch sử Dinh trấn

Thanh Chiêm và Chữ Quốc ngữ
Điện Phương 0,74

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

Ban quản lý dự 

án ĐTXD thị xã
chuyển tiếp

3
Giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng

Trường mẫu giáo Điện An
Điện An 1,00 1,00 1,00

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai

trong năm 2021 thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số

07/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND phường

Điện An V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử

dụng vốn ngân sách triển khai dự án Giải phóng mặt

bằng để đầu tư xây dựng trường mẫu giáo Điện An

UBND phường chuyển tiếp

4 Trường THCS Điện Nam Đông
Điện Nam 

Đông
3,20

Quyết định 7270/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của

UBND thị xã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm

2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp

Tổng

Trong đó

Chủ đầu tư Ghi chú

Phụ lục I

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

 (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 Trường tiểu học Nguyễn Huệ (Cơ sở 2)
Điện Thắng 

Bắc
0,78 0,78 0,78

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 4/11/2020 của

UBND xã Điện Tắng Bắc về Quyết định CTĐT một

số dự án nhóm C sử dụng vốn NSNN và trả nợ các

dự án đã thực hiện giai đoạn 201602020; Quyết định

số 13198/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thị

xã Điện Bàn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ

thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học

Nguyễn Huệ ( Cơ sở 2), hạng mục: Khối nhà lớp 10

phòng 2 tầng và các phòng chức năng

UBND xã

6
Tuyến đường từ công ty may Huy Hoàng

đến nhà ông Lê Viết Thu
Điện An 0,38 0,05 0,05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm

2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện bàn về việc

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020

UBND thị xã chuyển tiếp

7
Tuyến đường từ ĐT 609 cũ đến Bờ Kè

Thanh Toa
Điện An 0,30 0,05 0,05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm

2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện bàn về việc

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020

UBND thị xã chuyển tiếp

8
Cầu và đường dẫn vào đường ĐH 14.ĐB

(giai đoạn 1)

Điện An; Điện 

Minh
1,30 0,20 0,20

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của

UBND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện

dự án

UBND thị xã chuyển tiếp

9
Đường trục chính đô thị mới Điện Nam -

Điện Ngọc (Đoạn 04 Km còn lại)

Điện Dương; 

Điện Nam Bắc; 

Điện Nam 

Trung; Điện 

Ngọc

33,30 0,50 0,50

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp

10

Đường du lịch ven biển Điện Bàn (Đoạn

từ bãi tắm Viêm Đông đến bãi tắm

Thống nhất)

Điện Dương; 

Điện Ngọc
7,90

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025.

UBND thị xã chuyển tiếp

11
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH01 (Đoạn từ

QL 1A đến giáp ĐH 5)

Điện Hoà, 

Điện Thắng 

Bắc, Điện 

Thắng Trung

4,40 0,50 0,50

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm

2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp
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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. 

12
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng

Nam

Điện Hòa; 

Điện Tiến
15,29 5,40 5,40

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân trung ương;

Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 6/5/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao nhiệm vụ chủ đầu

tư các dự án đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại

các Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

chuyển tiếp

13 Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn
Điện Hồng; 

Điện Quang
12,20 7,26 7,26

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của

HĐND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu

tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

14

Sửa chữa cải tạo, đảm bảo an toàn giao

thông nút giao tuyến ĐT.608 với Quốc lộ

1A

Điện Minh 0,40 0,20 0,20

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu

tư dự án

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

15

Nâng cấp, mở rộng trục chính nội thị

(Đoạn từ ngã ba đường tránh Điện Minh

đến cầu Câu Lâu)

Điện Minh, 

Điện Phương
4,20

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

UBND thị xã chuyển tiếp

16

Mở rộng đường trục chính qua trung tâm

thị xã Điện Bàn đoạn từ Ngã ba Cây Sợp

đến ngã ba đường tránh Điện Minh

Điện Minh; 

Vĩnh Điện
1,00

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm

2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện bàn về việc

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020

UBND thị xã chuyển tiếp

17

Tuyến đường đấu nối từ chợ mới Điện

Nam Bắc đến giáp tuyến đường bê tông

dân sinh nhà ông Nguyễn Thanh Liễu

Điện Nam Bắc 0,06

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm

2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện bàn về việc

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020

UBND xã chuyển tiếp

18
Nâng cấp mở rộng đường từ ông Dũng đi

ĐT 607A

Điện Nam 

Đông
0,25

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của

HDND thị xã Điện Bàn về đầu tư nâng cấp, mở rộng

đường trục chính GTNT, đô thị trên địa bàn thị xã

giai đoạn 2019-2025

UBND phường chuyển tiếp
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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. 

19

Công trình cải tạo nâng cấp đường ĐT

608 - thuộc dự án Phát triển môi trường,

hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi

khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng

Nam (Đoạn nâng cấp đường ĐT 609 cũ

từ tháp Bằng An đi nút giao 609 mới tại

Điện An+ Đoạn ĐH. 14 từ cuối đường

Hoàng Diệu đến cầu qua sông Vĩnh Điện

tại Điện Minh)

Điện Nam 

Đông; Điện 

Minh; Điện 

Phương

7,71 4,65 4,65

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á;Quyết định 2839/QĐ-UBND ngày

21/9/2018 của UBND tỉnh V/v Giao UBND thị xã

Điện Bàn làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường,

GPMB dự án ĐT608 đoạn từ Km1+494,57 đến

Km4+754,01; Căn cứ Công văn 264/UBND – KTN

ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều

chỉnh, bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp đường ĐT

608 thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị

để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, 

UBND thị xã chuyển tiếp

20
Đường trục chính đô thị mới Điện Nam -

Điện Ngọc

Điện Nam 

Trung
7,40

Quyết định 5715/QĐ-UBND ngày 1/8/2017 của

UBND thị xã
UBND thị xã chuyển tiếp

21

Đường nối tuyến ĐT603A với đường

ĐT607 (Đoạn còn lại 2,40 km) phường

Điện Ngọc, điểm đầu nút giao ngã ba

đường ĐT607A (ngã ba Cây Xoài), điểm

cuối giáp đoạn đã thi công (dự án BT

1,9km do Công ty TNHH SX&TM Bách

Đạt thực hiện)

Điện Ngọc 5,40

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

22
Đường dẫn vào và bãi tập kết cát sỏi tại

Điện Ngọc
Điện Ngọc 1,00 1,00 1,00

Quyết định số 6839/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu

tư

UBND thị xã chuyển tiếp

23 Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện

Điện Ngọc; 

Điện Thắng 

Bắc

2,20 2,20 2,20
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của

HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư
UBND thị xã chuyển tiếp

24
Đường dẫn vào và bãi tập kết cát sỏi tại

Điện Phong (phần diện tích còn lại)
Điện Phong 0,40 0,40 0,40

Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu

tư; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12

năm 2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp

25

Xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi

và công trình phục vụ dự án phát triển

vùng sản xuất giống lúa lai

Điện Phước, 

Điện Thọ
8,96

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của

HĐND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu

tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử

dụng vốn ngân sách địa phương

BQL Dự án 

ĐTXD các công 

trình Nông 

nghiệp và PTNT 

tỉnh Quảng Nam

chuyển tiếp
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26
Nâng cấp, mở rộng giao thông nông

thôn, đô thị

Điện Phương; 

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Nam; 

Điện Thắng 

Trung

2,70 0,89 0,89

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của

HDND thị xã Điện Bàn về đầu tư nâng cấp, mở rộng

đường trục chính GTNT, đô thị trên địa bàn thị xã

giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 273/QĐ-UBND

ngày 28/3/2019 của UBND thị xã Điện Bàn; 

UBND xã chuyển tiếp

27 Đường nối QL1A đi KDC Hồ Biện Trên
Điện Thắng 

Bắc
0,03 0,00 0,00

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 4/11/2020 của

UBND xã Điện Tắng Bắc về Quyết định CTĐT một

số dự án nhóm C sử dụng vốn NSNN và trả nợ các

dự án đã thực hiện giai đoạn 2016-2020

UBND xã chuyển tiếp

28
Đường ĐH6.ĐB nối dài (đoạn cuối tuyến

từ ĐH5.ĐB đến ĐH1.ĐB)

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Trung

0,15
Quyết định 16680/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 Phê

duyệt chủ trương đầu tư dự án
UBND thị xã chuyển tiếp

29
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH5

đến trường Nguyễn Trãi

Điện Thắng 

Nam
0,50 0,00 0,00

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm

2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kiên cố

hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông

thôn (GTNT) năm 2021 trên địa bàn thị xã

UBND xã chuyển tiếp

30

Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH1 đến

cống chui đường cao tốc (mở rộng thêm

5m)

Điện Thọ 0,14 0,12 0,12

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư công

trình: Kiên cố hoá hệ thống đường huyện ( ĐH1) và

giao thông nông thôn (GTNT) năm 2021 trên địa bàn

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

UBND xã

31
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Sư Vạn

Hạnh
Vĩnh Điện 0,45 0,11 0,11

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của

HĐND thị xã V/v đầu tư nâng cấp, mở rộng đường

trục chính giao thông nông thôn, đô thị giai đoạn

2019 - 2025; Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày

16/8/2019 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt

điều chỉnh, bổ sung đề án 

UBND phường chuyển tiếp

32
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn

Văn Trỗi
Vĩnh Điện 0,38

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của

HĐND thị xã V/v đầu tư nâng cấp, mở rộng đường

trục chính giao thông nông thôn, đô thị giai đoạn

2019 - 2025; Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày

16/8/2019 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt

điều chỉnh, bổ sung đề án 

UBND phường chuyển tiếp
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33
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước

đường Trần Nhân Tông
Vĩnh Điện 0,20

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai

trong năm 2021 thị xã Điện Bàn

chuyển tiếp

34

Dự án bồi thường, TĐC, GPMB, san lấp

và trồng cây xanh dọc tuyến đường du

lịch ven biển ĐT.603A đoạn qua thị xã

Điện Bàn giai đoạn 2

Điện Dương; 

Điện Ngọc
1,76 0,00 0,00

Quyết định số 12995/QĐ-UBND ngày 30/06/2017

của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương

đầu tư

UBND thị xã chuyển tiếp

35
Nâng cấp, cải tạo Khu ven hồ sen TTHC

Điện Bàn

Điện Minh; 

Vĩnh Điện
0,01 0,00 0,00

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 17/9/2019 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Bổ sung danh mục đầu

tư công trung hạn 2016-2020; Công văn số

56/HĐND ngày 27/9/2019 của HĐND thị xã V/v

quyết định chủ trương đầu tư dự án 

UBND thị xã chuyển tiếp

36 Công viên Mẹ Thứ giai đoạn 2

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Trung

4,00 3,80 3,80

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025.

UBND thị xã chuyển tiếp

37 Công viên trung tâm Vĩnh Điện Vĩnh Điện 1,16

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025.

UBND thị xã chuyển tiếp

38

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ

áp trung tâm huyện lị, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh Quảng Nam

Điện Dương; 

Điện Hòa; 

Điện Phước; 

Điện Thọ

0,25 0,14 0,14

Công văn 6088/UBND-KTN ngày 7/11/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v thỏa thuận hướng tuyến

đường dây và địa điểm xây dựng dự án KFW3.2 tỉnh

Quảng Nam; Quyết định 1369/QĐ-BCT ngày

24/4/2018 của Bộ Công thương V/v phê duyệt

BCNCKT ĐTXD dự án; Vốn vay ODA của Chính

phủ Đức

BQL lưới điện 

Miền trung - 

Tổng công ty 

điện lực miền 

trung

chuyển tiếp

39 Đường dây 110 KV Duy Xuyên - Hội An

Điện Nam 

Đông; Điện 

Phương

0,15 0,07 0,07

Công văn 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v thỏa thuận hướng tuyến

đường dây 110 KV Duy Xuyên - Hội An; Quyết định

số 282/QĐ-EVNCPC ngày 9/8/2019 của Tổng Công

ty Điện lực miền Trung v/v Phê duyệt Báo cáo NCKT

ĐTXD dự án; Vốn vay thương mại và vốn KHCB

của Tổng Công ty Điện lực miền Trung

BQL lưới điện 

Miền trung - 

Tổng công ty 

điện lực miền 

trung

chuyển tiếp

40
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực Thăng

Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn

Điện Phong; 

Điện Minh
0,02 0,01 0,01

Quyết định số 9091/QĐ-EVNCPC ngày 20/12/2016

của Tổng công ty điện lực Miền trung về phế duyệt

báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công

trình

BQL lưới điện 

Miền trung - 

Tổng công ty 

điện lực miền 

trung

chuyển tiếp
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41
Hệ thống xử lý nước thải tại Đô thị mới

Điện Nam-Điện Ngọc

Điện Dương, 

Điện Nam Bắc, 

Điện Nam 

Đông

2,40

Quyết định số 925QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của

UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt kế hoạch đầu tư

trung hạn 2021-2025; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

ngày 30 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Điện

Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp

42
Hệ thống thoát nước các dự án ven biển

phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn 1,2)
Điện Ngọc 3,20

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 8/1/2019 của

UBND tỉnh V/v giao UBND thị xã Điện Bàn làm

CĐT Tiểu dự án BT, GPMB dự án Hệ thống thoát

nước các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn

(giai đoạn 2)

UBND thị xã chuyển tiếp

43
Quy hoạch và GPMB Khu trung tâm nhà

máy xử lý nước thải thị xã Điện Bàn

Thị xã Điện 

Bàn
5,00

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

công 2016 - 2020; Quyết định 10991/QĐ-UBND

ngày 29/11/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v phê

duyệt chủ trương đầu tư dự án

UBND thị xã chuyển tiếp

44 Khu thể thao thôn Tân Mỹ Điện Minh 0,60 0,60 0,60

Quyết định số 10957 /QĐ-UBND của UBND thị xã

Điện Bàn V/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày

3/11/2020 V/v Thống nhất điều chỉnh cục bộ quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Minh để mở rộng khu

thể thao thôn Tân Mỹ

UBDN xã Điện 

Minh

45
Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc

Quảng Nam
Vĩnh Điện 0,20 0,20 0,20

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

công 2016 - 2020; Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày

31/5/2018 của UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư

(PPP)

UBND thị xã chuyển tiếp

46
Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn

3 (MT 44 Quảng Đà)
Điện Thọ 0,12

Công văn 173/UBND ngày 4/5/2021 của UBND thị

xã Điện Bàn V/v Thống nhất chủ trương chọn địa

điểm xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu

đoàn 3 (MT 44 Quảng Đà)

UBND xã

47 Mở rộng Khu nghĩa địa Tân Khai Điện Dương 9,21 0,00 0,00

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

công 2016 - 2020

UBND thị xã chuyển tiếp
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48
Đầu tư xây dựng Nghĩa trang phường

Điện Nam Đông

Điện Nam 

Đông
1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

UBND thị xã chuyển tiếp

49 Khu cải táng mồ mả Điện Ngọc Điện Ngọc 4,64

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm

2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021-2025

UBND thị xã chuyển tiếp

50 Khu dân cư Nam Điện An (giai đoạn 2) Điện An 7,40 7,10 7,10

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thị 

xã

51

Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị

phường Điện An (Ngọc Tam, Trạm Y tế

cũ: thửa 320 (thửa mới: 1564, 1565,

1566, 1567), tờ 12; Nhất Giáp (Phong

Nhất), thửa 1480 (thửa mới: 1752, 1753),

tờ 07; Phong Nhị, thửa 37 (thửa mới:

1434), tờ 11, thửa 1545 (thửa mới:

1755), tờ 07; Bằng An Đông, các thửa:

602, 603, 604 (thửa mới: 1331, 1332,

1333), tờ 14; Bằng An Trung, thửa 1011

(thửa mới: 1334, 1335), tờ 14)

Điện An 0,57 0,29 0,29

Quyết định 5953/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện An

UBND phường chuyển tiếp

52

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố Câu Nhi, phường Điện An để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị

Điện An 0,23 0,23 0,23

Nghị quyết số 34/NQ-NĐND ngày 28/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu

tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để tạo

nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các

xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn.

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp
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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. 

53

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố Ngọc Liên, phường Điện An để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị

Điện An 1,31 1,08 1,08

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

UBND phường chuyển tiếp

54 Khu đô thị ven sông Cổ Cò Điện Dương 7,18

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án triển

khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

55 Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1 Điện Dương 14,00 4,82 4,82

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án triển

khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

56
Khu dân cư thôn 1 Điện Dương giai đoạn

3
Điện Dương 28,72

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư năm

2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai trong năm 2021

UBND thị xã chuyển tiếp

57
Các khu TĐC cầu Nghĩa Tự phường

Điện Dương
Điện Dương 0,18

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

công 2016 - 2020

UBND thị xã chuyển tiếp

58

Khu tái định cư 2 bên đường trục chính

trung tâm vào Khu công nghiệp Điện

Nam - Điện Ngọc giai đoạn 2

Điện Nam Bắc 0,25

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm

2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về Điều chỉnh, bổ

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025

UBND thị xã chuyển tiếp

59

Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị

phường Điện Nam Bắc (Cẩm Sa, thửa

22/5, 228, 513, 560, 772, tờ 3; thửa 28,

29, tờ 05; Khối 2A, thửa 167/3, 278/5,

280, tờ 5)

Điện Nam Bắc 0,39 0,00 0,00

Quyết định 5952/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc

UBND phường chuyển tiếp
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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. 

60

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố Cổ An Đông , phường Điện

Nam Đông (Khu 1) để tạo nguồn vốn đầu

tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

Điện Nam 

Đông
0,12

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

UBND phường chuyển tiếp

61

Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị

phường Điện Nam Trung (Quảng Lăng 1,

thửa HTX 175, tờ 04;Khối 8A)

Điện Nam 

Trung
0,45 0,00 0,00

Quyết định 5959/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện Nam Trung

UBND phường chuyển tiếp

62

Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị

phường Vĩnh Điện (Khối 1, các thửa:

thửa 61/1, 61/2 tờ 8D, 92, 93, 94, 108, tờ

8D, thửa 152 tờ 7C; Khối 3, các thửa:

51/1, 52, 56, 79, tờ 12B; Khối 2, thửa

159/1, tờ 7A; Khối 5, thửa 75/1, tờ 07,

thửa 80, tờ 07)

Vĩnh Điện 0,34 0,13 0,13

Quyết định 5966/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới, khu chỉnh trang đô thị để tạo

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn

phường

UBND phường chuyển tiếp

63

Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại

khối 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện

Bàn

Vĩnh Điện 2,20 1,10 1,10

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của

HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số

dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn

ngân sách địa phương

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Nam

chuyển tiếp

64
Khu tái định cư di dời các hộ dân tại Xí

nghiệp đinh (cũ)
Vĩnh Điện 1,60

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

công 2016 - 2020

UBND thị xã chuyển tiếp

65

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5 (từ khu 1 đến khu 4 để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô

thị

Vĩnh Điện 0,20 0,20 0,20

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp
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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. 

66

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5 (từ khu 5 đến khu 7) để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô

thị

Vĩnh Điện 0,29 0,28 0,28

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

67

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5 (Khu 8) để tạo nguồn vốn đầu

tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

Vĩnh Điện 0,18 0,18 0,18

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

68

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5 (từ khu 9 đến khu 12) để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô

thị

Vĩnh Điện 0,27 0,23 0,23

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

69

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Hòa

(Xóm Bùng,các thửa: 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, tờ 16)

Điện Hòa 0,29

Căn cứ Quyết định 5955/QĐ-UBND ngày 04/7/2019

của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu

dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Hòa

UBND xã chuyển tiếp
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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. 

70

Đầu tư khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

Thôn Đa Hòa Bắc (Khu 2) để tạo nguồn

vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị

Điện Hồng 0,31

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

71

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Thôn

Đa Hòa Bắc (Khu 1), xã Điện Hồng để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn

mới

Điện Hồng 0,34 0,34 0,34

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

UBND xã chuyển tiếp

72

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu

Rộc Mẹo, thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện

Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng

nông thôn mới

Điện Hồng 0,28 0,28 0,28

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

UBND xã chuyển tiếp

73

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn

Trung Phú 1, xã Điện Minh để tạo nguồn

vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn

mới

Điện Minh 4,86 2,80 2,80

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê duyệt

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đàu tư công

triển khai năm 2021 thị xã Điện Bàn

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

74 KDC ĐT608 Bồng Lai Điện Minh 3,57 3,57 3,57

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 17/9/2019 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Bổ sung danh mục đầu

tư công trung hạn 2016-2020; Công văn số

57/HĐND ngày 27/9/2019 của HĐND thị xã V/v

quyết định chủ trương đầu tư dự án 

UBND xã chuyển tiếp
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75
Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Minh

(Bồng Lai, thửa 112, 129, tờ 07)
Điện Minh 0,29 0,29 0,29

Quyết định 5956/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Minh

UBND xã chuyển tiếp

76 Khu dân cư Đồng Hạnh, xã Điện Minh Điện Minh 3,59 3,59 3,59

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của

HĐND thị xã về bổ sung danh mục đầu tư công trung

hạn 2021 - 2025 (đợt 3); Nghị quyết số 34/NQ-

HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác

quỹ đất trong năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ

sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn

đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường

thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v Điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Đồng

Hạnh

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

77

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện

Phong (Hà An, thửa 10, tờ 20; Thi

Phương, thửa 755, tờ 14)

Điện Phong 0,19

Căn cứ Quyết định 5958/QĐ-UBND ngày 04/7/2019

của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu

dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phong

UBND xã chuyển tiếp

78

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn Thi

Phương và thôn Hà An để tạo nguồn vốn

đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Phong 0,19

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

79

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện

Phước (Nông Sơn 2, các thửa 562, 676,

tờ 06; Nhị Dinh 1, thửa 381, thửa 04, các

thửa 1288, 1307, 1334, thửa 04)

Điện Phước 0,41 0,11 0,11

Quyết định 5960/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phước

UBND xã chuyển tiếp

80

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn

Nhị Dinh 3, xã Điện Phước để tạo nguồn

vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Phước 1,75 0,27 0,27

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

UBND xã chuyển tiếp
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81

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu

Cồn Dài, thôn Triêm Nam, xã Điện

Phương để tạo nguồn vốn đầu tư xây

dựng hạ tầng nông thôn mới

Điện Phương 2,10 0,24 0,24

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê duyệt

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

triển khai năm 2021 thị xã Điện Bàn

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

82

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện

Phương (Thanh Chiêm 2, thửa 430A,

430B, tờ 16; Triêm Nam 2, thửa 875, tờ

16; Thanh Chiêm 2, Trường Mẫu giáo

Điện Phương cũ)

Điện Phương 0,65

Quyết định 5961/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phương

UBND xã chuyển tiếp

83

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn

Triêm Nam, xã Điện Phương để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Phương 0,42

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

UBND xã chuyển tiếp

84

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu dân

cư thôn Viêm Tây 2 để tạo nguồn vốn

đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Thắng 

Bắc
0,81

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

85 Khu dân cư Hồ Biện (phần còn lại)
Điện Thắng 

Bắc
0,23

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 4/11/2020 của

UBND xã Điện Tắng Bắc về Quyết định CTĐT một

số dự án nhóm C sử dụng vốn NSNN và trả nợ các

dự án đã thực hiện giai đoạn 2016-2020

UBND xã chuyển tiếp

86

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại Khu

Cây da Thanh Tú, thôn An Thanh để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Thắng 

Nam
0,96

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp
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87

Đầu tư khu dân cư nông thôn Thanh

Quýt 6, xã Điện Thắng Trung để tạo

nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông

thôn mới

Điện Thắng 

Trung
0,62

Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 Điều chỉnh,

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025; Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày

31/8/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử

dụng vốn đàu tư công triển khai năm 2021 thị xã 

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

88

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện

Thắng Trung (Thanh Quýt 2, thửa L287,

tờ 11; Thanh Quýt 5 (thửa 884, tờ 14,

Khu vực Lò ngói cũ; Thanh Quýt 6, thửa

278, tờ 12)

Điện Thắng 

Trung
1,05

Quyết định 5962/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thắng Trung

UBND xã chuyển tiếp

89

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn

Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn

mới

Điện Thắng 

Trung
1,80 1,70 1,70

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã: Điện Phương, Điện Phước, Điện Thắng Trung

UBND xã chuyển tiếp

90

Khu tái định cư cho các hộ sử dụng đất

khi nâng cấp mở rộng cầu Phong Thử

trên tuyến đường ĐT.609 thị xã Điện Bàn

Điện Thọ 4,42 4,42 4,42

Công văn 4502/UBND-KTN ngày 20/7/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v Giao nhiệm vụ lập báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp mở

rộng cầu Phong Thử trên tuyến đường ĐT.609 thị xã

Điện Bàn

UBND thị xã

91

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Thọ

(Đức Ký Bắc, thửa 92d, tờ 01; La Trung,

thửa 567a, tờ 05; Kỳ Lam, thửa 181, tờ

03)

Điện Thọ 0,12

Quyết định 5963/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thọ

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

92

Khu dân cư nông thôn Thái Cẩm phục vụ

tái định cư đường trục chính cụm công

nghiệp Cẩm Sơn

Điện Tiến 0,16

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các

Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai

đoạn 2020-2025.

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

93

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Tiến

(Diệm Sơn: thửa 902, tờ 06; Thái Sơn:

thửa 68b, tờ 10; Châu Bí: các thửa 47,

48, 49, 54, 58, 59, tờ 23)

Điện Tiến 0,71

Quyết định 5965/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Tiến

UBND xã chuyển tiếp
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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. 

94

Đầu tư khu dân cư nông thôn tại thôn

Tân Bình để tạo nguồn vốn đầu tư hạ

tầng nông thôn mới

Điện Trung 0,77

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của

HĐND thị xã Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trong năm 2021 để

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại

các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang

đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 6/5/2021 của HĐND

thị xã Điện Bàn V/v Điều chỉnh 1 số nội dung tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

95 Cụm CN Nam Dương

Điện Dương, 

Điện Nam 

Đông

23,68 0,00 0,00

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

96 Cụm CN Trảng Nhật II Điện Hòa 9,60 6,50 6,50

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

97 Cụm CN Thương Tín
Điện Nam 

Đông
27,20 0,00 0,00

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

98 Cụm CN An Lưu
Điện Nam 

Đông
19,72 0,00 0,00

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

99 Làng nghề Đông Khương Điện Phương 1,18 0,00 0,00

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

100 Cụm CN Trảng Nhật I

Điện Thắng 

Nam; Điện 

Thắng Trung

20,73 1,50 1,50

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

101 Cụm CN Cẩm Sơn Điện Tiến 11,77 0,00 0,00

Nghị quyết 16/NQ-HDND ngày 15 tháng 11 năm

2019 về quản lý và đầu tư các CCN trên địa bàn thị

xã Điện Bàn giai đoạn 2020 - 2025

UBND thị xã 

thực hiện GPMB
chuyển tiếp

102

Nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

ngập mặn sông Cổ Cò tại phường Điện

Dương

Điện Dương 65,78 23,04 23,04

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Công văn 2190/UBND-KTN ngày

8/5/2017 của UBND Tỉnh V/v thu hồi đất, hồ sơ địa

chính và phương án bồi thường, GPMB dự án; Quyết

định 1557/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 của UBND

Tỉnh V/v giao UBND thị xã Điện Bàn làm làm chủ

đầu tư hạng mục GPMB

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp
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103

Nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

ngập mặn Sông Cổ Cò đoạn từ địa giới

hành chính giữa thị xã Điện Bàn và thành

phố Hội An đến 9+500 tại phường Điện

Dương, thị xã Điện Bàn

Điện Dương 20,00 0,80 0,80

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Công văn số 730/TTg-NN ngày

26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh

mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3259/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ

khẩn cấp và chống xâm ngập mặn Sông Cổ Cò thành

phố Hội An

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

104

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An

(Cầu Nghĩa Tự)

Điện Dương 2,00

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Công văn số 254/HĐND -TTHĐ ngày

30/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố

Hội An

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

105

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An

(Cầu ông Điền)

Điện Dương 0,70

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á;; Công văn số 254/HĐND -TTHĐ ngày

30/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố

Hội An

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

106

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

ngập mặn sông Cổ Cò (KM 9+500 –

14+00) (phần diện tích ngoài vệt thu hồi)

Điện Dương 13,70 9,40 9,40

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á;; Thông báo kết luận số 133/TB-UBND

ngày 23/4/2019

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

107

Diện tích còn lại nằm giữa 2 dự án (Sông

Cổ Cò - các dự án ven bờ) và phần diện

tích cần thu hồi hết thửa nhưng không có

giáp với dự án khác

Điện Dương 2,90 2,30 2,30

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á;; Thông báo kết luận số 133/TB-UBND

ngày 23/4/2019

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

108
Nạo vét khơi thông sông Cổ Cò tại phân

đoạn Km 14+ 000 đến Km 18 + 900

Điện Dương; 

Điện Ngọc
80,67 10,18 10,18

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á;; Công văn 2826/UBND-KTN ngày

22/5/2019 của UBND tỉnh V/v Dừng thực hiện các

dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò, đoàn

Km16+00-KM19+050, thị xã Điện Bàn

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp
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109

Dự án thành phần HA/W1: Xây dựng hồ

chứa nước Lai Nghi và hồ Pháp Bảo

thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ

tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí

hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện Nam 

Đông; Điện 

Phương

25,56 6,40 6,40

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày

17/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê

duyệt dự án; Công văn 4517/UBND-KTTH ngày

02/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

110
Nạo vét sông Cổ Cò tại phân đoạn Km

14 + 000 đến Km 16 + 000 (giai đoạn 2)

Điện Nam 

Trung
2,20 0,00 0,00

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Công văn số 1931/UBND-KTN ngày

12/5/2015 của UBND Tỉnh V/v Nạo vét, khơi thông

sông Cổ Cò, đoạn từ Km12+600 đến KM19+050, thị

xã Điện Bàn; Công văn 04/HĐND-TTHĐ ngày

6/1/2017 của Thường trực HĐND Tỉnh V/v bổ sung

danh mục thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất đối với dự

án Nạo vét sông Cổ Cò của Công ty TNHH sản xuất

và thương mại Bách Đạt

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

111
Nạo vét sông Cổ Cò tại phân đoạn Km

14 + 000 đến Km 16 + 000 (giai đoạn 1)
Điện Ngọc 8,17 3,52 3,52

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc

ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát

triển Châu Á; Công văn 04/HĐND-TTHĐ ngày

6/1/2017 của Thường trực HĐND Tỉnh V/v bổ sung

danh mục thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất đối với dự

án Nạo vét sông Cổ Cò của Công ty TNHH sản xuất

và thương mại Bách Đạt

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

chuyển tiếp

112 Hội trường UBND phường Điện An Điện An 0,12 0,12 0,12

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm

2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện bàn về việc

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020

UBND phường chuyển tiếp

113
Khu dân cư trung tâm hành chính Điện

Phương
Điện Phương 16,29 8,30 8,30

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh về 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

114

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện

Thắng Bắc (Thôn Viêm Tây 1, các thửa

đất: 751, 345, 696, 616, tờ bản đồ số 07;

Thôn Viêm Tây 2, thửa đất 412/1B, tờ

bản đồ số 10; Thôn Bồ Mưng 2, thửa đất

354 tờ bản đồ 09 và thửa 108, tờ bản đồ

số 10)

Điện Thắng 

Bắc
0,47

Quyết định 5964/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc

UBND xã chuyển tiếp
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115
Khu dân cư nông thôn mới thôn Bồng

Lai giai đoạn 2
Điện Minh 0,94 0,84 0,84

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 4/11/2019 của

HĐND xã Điện Minh V/v Đầu tư công năm 2020;

Quyết định 297/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn V/v phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn

vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Điện Minh

(giai đoạn 2)

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

chuyển tiếp

116

Đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa,

hoàn trả đoạn Km0-Km1+700 đường

ĐT.609 (cũ)

Điện An; Vĩnh 

Điện
2,10

Quyết định 1622/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn V/v phê duyệt dự án đầu tư
UBND thị xã chuyển tiếp

117
Mở rộng đường ĐT607A (phần diện tích

còn lại chưa thu hồi)

Điện Nam 

Đông
0,05

Quyết định số 56/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng

Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
UBND thị xã chuyển tiếp

118 Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn Điện Dương 5,00

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quyết

định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

Ban Quản lý dự 

án đầu tư XD 

các Công trình 

giao thông tỉnh

119
Mở rộng đường giao thông nội bộ tại các

khối phố

Điện Nam 

Trung
0,05 0,03 0,03

Quyết định 5715/QĐ-UBND ngày 1/8/2017 của

UBND thị xã
UBND phường chuyển tiếp

120 Nâng cấp mở rộng đường 773 giai đoạn 1
Điện Nam 

Trung
0,02

Quyết định 6044/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của

UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư; Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày

10/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê

duyệt dự án đầu tư

UBND thị xã chuyển tiếp

121 Chợ Bình Long (trên nền cũ UBND) Điện Phước 0,68

Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của

UBND thị xã Ban hành V/v Sửa đổi, bổ sung quyết

định 3272/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về ban hành

Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã giai

đoạn 2016-2020

UBND xã chuyển tiếp

122 Chợ Hương Đàn Điện Phương 0,60 0,57 0,57

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của

UBND thị xã Ban hành đề án phát triển chợ, siêu thị

trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020

UBND xã chuyển tiếp

123
Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã

Điện bàn
Điện Minh 9,90 8,00 8,00

Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã

Điện Bàn

UBND thị xã chuyển tiếp
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124

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH3

đoạn từ đường nội bộ CCN Trảng Nhật 2

đến cầu Chánh Mười

Điện Hòa 0,15

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; QĐ

4289/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh

Quảng Nam v/v cấp kinh phí cho UBND thị xã Điện

Bàn; CV 405/UBND ngày 27/2/2020 của UBND thị

xã v/v giao nhiệm vụ triển khai đầu tư xây dựng đối

với các dự án mới 2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn

UBND xã chuyển tiếp

125

Đầu tư xây dựng nhà ở Khu tái định cư

Làng Chài ven biển, kết hợp công viên

biển và khu dịch vụ bãi tắm công cộng

tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Điện Dương 14,95

Công văn số 4219/UBND-KTN ngày 21/9/2015 của

UBND tỉnh V/v Thống nhất chủ trương chuyển giao

nhiệm vụ chủ đầu tư dự án; Quyết định số 1237/QĐ-

UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh V/v Phê

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Công văn

2321/UBND-KTN ngày 2/5/2019 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Thị xã Điện Bàn chuyển tiếp

126 Khu dân cư thu nhập thấp (Khu 2)
Điện Nam 

Trung
3,30

Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư các dự án xây

dựng Khu dân cư thu nhập thấp

UBND thị xã chuyển tiếp

127
Khu dân cư (khai thác quỹ đất) tại Chợ

cũ Vĩnh Điện
Vĩnh Điện 0,49

Công văn 2018/UBND-KTN ngày 16/4/2019 của

UBND tỉnh V/v bổ sung vào danh mục thu hồi đất

2019 các huyện Tiên Phước; Điện Bàn và Tam Kỳ

UBND phường chuyển tiếp

128
Chỉnh trang Khu dân cư trên khu đất thu

hồi của Công ty TNHH Vĩnh Hải
Vĩnh Điện 0,34

Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về thu hồi của Công ty

TNHH Vĩnh Hải

UBND thị xã chuyển tiếp

129

Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Hồng

(Lạc Thành Nam, các thửa: 786, 787,

788, 789, 790, tờ 06; Giáo Ái Nam, các

thửa: 760, 883; 884; 1020, tờ 14; Cẩm

Văn Tây, các thửa: 315; 316; 317;344;

343; 341; 502; 340, tờ bản đồ 8)

Điện Hồng 0,88

Quyết định 5954/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của

UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân

cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Hồng

UBND xã chuyển tiếp

130 Khu dân cư Triêm Đông Điện Phương 9,80 7,00 7,00

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn

Trung tâm 

PTQĐ thị xã 

Điện Bàn

II
Dự án ngoài ngân sách Nhà nước 

(109 danh mục)
1.073,11 220,15 220,15 0,00 0,00 0,00

1

Đường trục chính đô thị mới Điện Nam -

Điện Ngọc (ĐT 603 nối dài) lý trình Km

2+280 - Km2+926

Điện Ngọc 2,13

Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của

UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án

Công ty Đất 

Quảng (646m)
chuyển tiếp
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2

Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí

Cổ Cò tại phường Điện Dương, thị xã

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện Dương 4,30

Quyết định số 4587 /QĐ-UBND ngày 02/12/2015

Chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 883/QĐ-

UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh V/v Phê

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Thông báo thu hồi đất

số 434/TB-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thị xã

Điện Bàn

Công ty CP 

Thiên Đường 

Cổ Cò

chuyển tiếp

3

Thu hồi đất ngoài ranh giới Khu đô thị

Ngân Câu để bố trí mương thoát nước và

taluy đắp đất san nền

Điện Ngọc 0,83 0,21 0,21

Công văn 289/UBND-KTN ngày 16/1/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chủ trương thu hồi đất

ngoài ranh giới Khu đô thị Ngân Câu để bố trí mương 

thoát nước và taluy đắp đất san nền

Công ty CP 

Vinaconex 25
chuyển tiếp

4

Bể dự trữ nước, bơm tăng áp, văn phòng

quản lý cấp nước cho 5 xã vùng đông, thị

xã Điện Bàn

Điện Ngọc 2,75

Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết đinh chủ trương

đầu tư

Công ty CP cấp 

thoát nước 

Quảng Nam

chuyển tiếp

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

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

6 Khu dân cư số 1 Điện An 0,61 0,11 0,11

Công văn 6541/UBND-KTN ngày 29/12/2016 của

UBND Tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

(1/500) 

Công ty TNHH 

SX-TM-DV 

Thiện Vỹ

chuyển tiếp

7 Khu dân cư số 2 Điện An 0,60

Công văn số 5354/UBND-KTN ngày 28/10/2016 của

UBND Tỉnh Công nhận chủ đầu tư dự án Khu dân cư

số 2; Công văn 5038/UBND-KTN ngày 19/9/2017

của UBND Tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP đầu 

tư - Phát triển 

đô thị Ân Phú

chuyển tiếp

8 Khu dân cư số 1 mở rộng Điện An 0,70 0,40 0,40

Công văn 4511/UBND-KTN ngày 6/10/2017 của

UBND tỉnh V/v công nhận chủ đầu tư dự án; Quyết

định 4297/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt QHCT xây dựng 1/500;

Công văn 2875/UBND-KTN ngày 1/6/2018 của

UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP xây 

dựng Minh 

Hoàng Long

chuyển tiếp

9 Khu dân cư khối phố Phong Nhị Điện An 4,96 4,25 4,25

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

Page 21



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. 

10
Khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện mở rộng

giai đoạn 2
Điện An 8,62 8,32 8,32

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

11 Khu dân cư đô thị Câu Nhi
Điện An, Điện 

Phước
19,80 9,05 9,05

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

12 Khu dân cư đô thị Phước An
Điện An, Điện 

Phước
19,70 9,57 9,57

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

13 Khu đô thị An Nam

Điện An; Điện 

Nam Bắc; Điện 

Nam Trung

9,90 9,17 9,17

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

14 Khu dân cư và chợ Điện Dương Điện Dương 3,00 0,00 0,00

Chứng nhận đầu tư số 01/CN-UBND ngày

29/12/2014 V/v chứng nhận đầu tư dự án; Quyết định

số 3846/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh

về chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư; Công văn

3333/UBND-KTN ngày 30/6/2017 V/v Mở rộng ranh

giới dự án

Công ty CP 

Bách Đạt An
chuyển tiếp

15 Khu đô thị Ngọc Dương CoCo Điện Dương 2,35 0,14 0,14

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Quyết định số

1457/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh

Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng

chi tiết sử dụng đất (1/500); Công văn 6686/UBND-

KTN ngày 8/11/2019 của UBND tỉnh V/v chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP đầu 

tư và Xây dựng 

Điện Bàn

chuyển tiếp
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16 KDC Thống Nhất giai đoạn 2 Điện Dương 7,71 0,00 0,00

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của

UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi

tiết xây dựng 1/500; Công văn 85/UBND-KTN ngày

11/10/2017 của UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

Công ty CP đầu 

tư xây dựng và 

thương mại VN 

Đà Thành

chuyển tiếp

17 Khu dân cư đô thị Hà Quảng Điện Dương 17,07 0,33 0,33

Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt quy hoạch chi

tiết xây dựng 1/500; Công văn 809/UBND-KTN ngày

9/2/2018 của UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu

tư dự án; Thông báo thu hồi đất số 330/TB-UBND

ngày 16/7/2018 của UBND thị xã xã Điện Bàn

Công ty CP đầu 

tư xây dựng và 

thương mại VN 

Đà Thành

chuyển tiếp

18

Khu dân cư - TĐC Hà My Đông A (Khu

đô thị du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp

Điện Dương - phân khu 1)

Điện Dương 19,30 0,14 0,14

Công văn số 1771/UBND-KTN ngày 25/04/2016 của

UBND Tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

Công ty TNHH 

Phát triển đô thị 

Bắc Hội An

chuyển tiếp

19
Khu đô thị NGOCDUONG RIVERSIDE

mở rộng
Điện Dương 3,47

Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của

UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT

1/500; Công văn 3886/UBND-KTN ngày 16/7/2018

của UBND Tỉnh chấp thuận chủ đầu tư dự án; Kế

hoạch thu hồi đất số 142/KH-UBND ngày 16/10/2018

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp

20 Khu đô thị HưngThịnh Điện Dương 6,00

Công văn số 1814/UBND-KTN ngày 01/4/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư xây dựng KĐT Hưng Thịnh tại đô thị mới

Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty CP Đầu 

tư xây dựng 

Trường Hưng 

Thịnh

chuyển tiếp

21 Khu đô thị Smart City Quảng Nam Điện Dương 23,34

Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Công văn

2518/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

Smart City Quảng Nam tại Khu đô thị mới Điện Nam

- Điện Ngọc

Công ty TNHH 

MTV Smart 

City Quảng Nam

chuyển tiếp

22 Khu đô thị Phúc Viên Điện Dương 20,70 8,12 8,12

Quyết định 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của

UBND tỉnh V/v giao chủ đầu tư; Công văn số

2466/UBND-KTN ngày 6/5/2020 của UBND tỉnh Về

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

Phúc Viên Hà 

My

chuyển tiếp
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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. 

23 Khu đô thị Tân Khang Điện Dương 14,54

Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Công văn

2520/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

Tân Khang tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

MTV Phát triển 

đô thị thông 

minh Quảng 

Nam

chuyển tiếp

24 Khu đô thị ven sông Dương Hội Điện Dương 3,34 1,35 1,35

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Công văn

2206/UBND-KTN ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây

dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội tại Khu đô thị

mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng 

Công Kin 

chuyển tiếp

25 Khu đô thị An Bình RIVERSIDE Điện Dương 1,87 1,87 1,87

Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Công văn

2207/UBND-KTN ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây

dựng Khu đô thị An Bình Riverside tại Khu đô thị

mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và Dịch vụ An 

Bình

chuyển tiếp

26 Khu đô thị phức hợp Hà My Điện Dương 1,85 1,85 1,85

Công văn 1796/UBND-KTN ngày 1/4/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phức hợp

Hà My tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị

xã Điện Bàn

Công ty TNHH 

Phát triển đô thị 

Singapore

chuyển tiếp

27 Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ Điện Dương 23,13 1,93 1,93

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 07/06/2018

chuyển giao chủ đầu tư; Quyết định số 1897/QĐ-

UBND ngày 26/05/2017 phê duyệt quy hoạch 1/500

điều chỉnh; Công văn 2516/UBND-KTN ngày

8/5/2020 của UBND tỉnh Về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty CP 

ĐTXD An Phú 

Quý

chuyển tiếp

28

Khu tái định cư phía Nam dự án Tổ hợp

khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN (khu

tái định cư ven biển Điện Dương)

Điện Dương 5,15

Công văn số: 3016/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam Về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư xây dựng Khu Tái định cư phía Nam

dự án Tổ hợp khách sạn và nhà nghỉ sinh thái CYAN

tại phường Điện Dương 

Công ty CP đầu 

tư và phát triển 

Lũng Lô 5

chuyển tiếp
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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. 

29 Khu đô thị COCO RIVERSIDE Điện Dương 8,17 3,76 3,76

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Quyết

định số 2263 /QĐ-UBND ngày 22 /06 /2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch

Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500),; Nghị

quyết 21/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 của HĐND tỉnh

Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương đầu

tư; Công văn 6255/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của 

UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

XD - TM &DV 

An Dương

chuyển tiếp

30 Khu đô thị Đại Dương Xanh Điện Dương 3,88 3,40 3,40

Quyết định số 1831 /QĐ-UBND ngày 24 / 05 /2017

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao Chủ đầu tư

dự án; Quyết định số 2261 /QĐ-UBND ngày 22 / 06

/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy

hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500); đã

được HĐND tỉnh kỳ họp 11 khóa IX thông qua chủ

trương đầu tư; Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày

3/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất

chấp thuận chủ trương đầu tư; Công văn

6256/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

XD - TM &DV 

An Dương

chuyển tiếp

31 Khu đô thị Phú Thịnh Điện Dương 13,10

Quyết định số 2848/QĐ- UBND, ngày 09/08/2016

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chủ đầu tư

dự án; Quyết định số 2382 /QĐ – UBND, ngày

30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê

duyệt Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500);

Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 của

HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ

trương đầu tư; Công văn 6257/UBND-KTN ngày

18/10/2019 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ 

Công ty TNHH 

1 thành viên 

DV tổng hợp 

Phước Nguyên

chuyển tiếp

32 Khu đô thị Yến Hà My Điện Dương 4,60 3,93 3,93

Công văn 3876/UBND-KTN ngày 13/7/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

Công ty TNHH 

Yến Hà My
chuyển tiếp

33 Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng Điện Dương 19,77

Công văn số 5884/UBND-KTN ngày 08/10/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án Khu đô thị Hưng Thịnh

Công ty CP Đầu 

tư xây dựng 

Trương Hưng 

Thịnh

chuyển tiếp
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nước. 

34
Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía

đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen

Điện Dương; 

Điện Nam 

Đông, Điện 

Nam Trung

49,80

Công văn 5259/UBND-KTN ngày 9/9/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

Liên doanh 

công ty TNHH 

ĐTPT Sơn 

Trang An Lạc 

và Công ty 

TNHH Đầu tư 

533 Miền Trung

chuyển tiếp

35 Khu đô thị An Phú

Điện Dương; 

Điện Nam 

Trung

16,43 0,32 0,32

Quyết định 2568/QĐ- UBND, ngày 20/6/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chủ đầu tư dự

án; Quyết định số 2378/QĐ – UBND, ngày

30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê

duyệt Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500), đã

được HĐND tỉnh kỳ họp 11 khóa IX thông qua chủ

trương đầu tư; Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày

3/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất

chấp thuận chủ trương đầu tư; Công văn

6258/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

Đại Việt
chuyển tiếp

36
Khu tái định cư các dự án tại các phường

Điện Ngọc và Điện Dương

Điện Dương; 

Điện Ngọc
3,08

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án;

Công văn số 1644/UBND-KTN ngày 19/4/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chuyển

giao nhiệm vụ chủ đầu tư; Công văn số 22/HĐND-

VP ngày 28/1/2019 của thường trực HĐND tỉnh

Quảng Nam về việc Thống nhất bổ sung vào danh

mục dự án thu hồi đất năm 2019 đối với dự án

Công ty TNHH 

Hoàng Tiên
chuyển tiếp

37 Khu đô thị QNK 1      
Điện Dương; 

Điện Ngọc
11,29 6,39 6,39

Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của

UBND tỉnh Quảng Nam v/v giao chủ đầu tư; Quyết

định 2393/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND

tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt QHCT 1/500; Nghị

quyết 21/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 của HĐND tỉnh

Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương đầu

tư; Công văn 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của 

UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty CP đầu 

tư QNK Quảng 

Nam

chuyển tiếp
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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. 

38 Khu dân cư khối 6 (giai đoạn 2)
Điện Minh; 

Vĩnh Điện
1,40 0,40 0,40

Công văn số 2965/UBND-KTN ngày 28/6/2016 của

UBND Tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án; Công văn số 1736/UBND-KTN

ngày 27/4/2015 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc

công nhận chủ đầu tư dự án, Quyết định số 7784/QĐ-

UBND ngày 6/11/2015 của UBND TX Điện Bàn Phê

duyệt giá đất cụ thể áp dụng tính bồi thường

Công ty TNHH 

Tư vấn TK và 

XD Ân Phú

chuyển tiếp

39 Khu phố chợ Điện Nam Bắc Điện Nam Bắc 0,02 0,00 0,00

Công văn số 6049/UBND-KTN ngày 03/11/2017 của

UBND Tỉnh về chấp thuận đầu tư; Quyết định số

1912/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND Tỉnh về

điều chỉnh QH chi tiết 1/500 khoảng 3,6 ha; Thông

báo thu hồi đất 167/TB-UBND ngày 09/4/2018 của

UBND thị xã

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp

40 Khu dân cư Hà Đê Điện Nam Bắc 3,96

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

41 Khu dân cư đô thị Bình Ninh Điện Nam Bắc 6,50 0,89 0,89

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

42 Khu đô thị Nam Ngọc
Điện Nam Bắc, 

Điện Ngọc
10,05

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch

Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500); Công văn

2519/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

Nam Ngọc tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện

Ngọc; Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày

10/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết 

sử dụng đất (1/500)

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và Dịch vụ Thái 

Dương

chuyển tiếp
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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. 

43 Khu đô thị Bình Ninh

Điện Nam Bắc; 

Điện Nam 

Trung

9,80

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

44 Khu đô thị Đông Dương
Điện Nam Bắc; 

Điện Ngọc
18,99 0,77 0,77

Công văn số 7410/UBND-KTN ngày 15/12/2020 của

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam -

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng Điện 

Bàn

chuyển tiếp

45
Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai

Nghi giai đoạn 1

Điện Nam 

Đông
1,91 0,00 0,00

Quyết định số 4598/UBND-KTN ngày 29/8/2017 của

UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu

dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1)

Công ty CP Đầu 

tư Nông nghiệp 

Sài Gòn - Thành 

Đạt

chuyển tiếp

46
Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai

Nghi giai đoạn 2

Điện Nam 

Đông
44,60 4,00 4,00

Quyết định số 827 /QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của

UBND Tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh cục

bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư

và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 1 và 2);

Công văn 3183/UBND-KTN ngày 14/6/2018 của

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

Công ty CP Đầu 

tư Nông nghiệp 

Sài Gòn - Thành 

Đạt

chuyển tiếp

47 Khu dân cư đô thị Cổ An 4
Điện Nam 

Đông
3,00

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hoạch

phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị

mới Điện Nam - Điện Ngọc; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

48 Khu dân cư Cầu Hưng
Điện Nam 

Đông
11,14 7,78 7,78

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

49 Khu đô thị Thiên Ân

Điện Nam 

Đông; Điện 

Nam Trung

10,68
Công văn số 1332/UBND-KTN ngày 14/3/2019 của

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty CP 

Vinaconex 25
chuyển tiếp
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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. 

50 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp
Điện Nam 

Trung
7,39

Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của

UBND tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi

tiết 1/500; Công văn 1798/UBND-KTN ngày

1/4/2020 của UBND tỉnh Về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án Khu nhà ở cho người thu nhập

thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Châu Âu

chuyển tiếp

51 Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng
Điện Nam 

Trung
10,68

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 18/03/2014

chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Quyết định

2361/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 phê duyệt quy

hoạch 1/500 điều chỉnh; Công văn số 2462/UBND-

KTN ngày 6/5/2020 của UBDN tỉnh V/v chấp thuận

CTĐT dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

52 Khu đô thị Bách Thành Vinh
Điện Nam 

Trung
12,87

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 18/03/2014

chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Quyết định

2362/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 phê duyệt quy

hoạch 1/500 điều chỉnh; Công văn số 2463/UBND-

KTN ngày 6/5/2020 của UBDN tỉnh V/v chấp thuận

CTĐT dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô thị

mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

53 Khu đô thị An Nam
Điện Nam 

Trung
19,43

Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Công văn

2529/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Về

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

An Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

Địa ốc Hà An
chuyển tiếp

54 Khu đô thị LAM 
Điện Nam 

Trung
19,36

Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Công văn

2527/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Về

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

LAM tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Khởi Nguyên

chuyển tiếp

55 Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng
Điện Nam 

Trung
8,45

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Công văn

6652/UBND-KTN ngày 6/11/2019 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty TNHH 

MTV Minh 

Trần 

INVESTOR

chuyển tiếp
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chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng
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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. 

56 Khu đô thị SBC Miền Trung
Điện Nam 

Trung
5,55

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của

UBND tỉnh V/v giao chủ đầu tư; Quyết định số

3381/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500;

Công văn 5668/UBND-KTN ngày 25/9/2019 của

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

Công ty TNHH 

MTV Thương 

mại Đầu tư & 

Xây dựng tổng 

hợp SBC Miền 

Trung 

chuyển tiếp

57 Khu đô thị Trung Nam
Điện Nam 

Trung
10,10

Quyết định 1958/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 giao

chủ đầu tư; Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày

30/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng

mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500); Nghị quyết

21/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 của HĐND tỉnh

Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Tâm Nhất Nam

chuyển tiếp

58 Khu dân cư mới Bình An 2
Điện Nam 

Trung
1,70

Quyết định số 42570/QĐ-UBND ngày 20/07/2016

của UBND tỉnh về giao chủ đầu tư; Quyết định số

294/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 phê duyệt quy

hoạch 1/500; Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày

24/05/2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500;

Công văn 5577/UBND-KTN ngày 20/9/2019 của

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

Công ty TNHH 

Đại Việt
chuyển tiếp

59 Khu đô thị Ánh Dương
Điện Nam 

Trung
7,15

Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chủ đầu tư dự

án; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Tổng

mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500); Công văn

5670/UBND-KTN ngày 25/8/2019 của UBND tỉnh

v/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty TNHH 

XD - TM &DV 

An Dương

chuyển tiếp

60 Khu dân cư Quảng Lăng
Điện Nam 

Trung
2,26

Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Quyết định số

1829/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh

Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng

chi tiết sử dụng đất (1/500); Công văn số

6990/UBND-KTN ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh

về chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và Dịch vụ Thái 

Dương

chuyển tiếp
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Đất 

chuyên 
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nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng
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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. 

61 Khu dân cư Quảng Lăng giai đoạn 1
Điện Nam 

Trung
34,00 9,81 9,81

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

62
Khu dân cư đô thị Bình Ninh - Quảng

Lăng

Điện Nam 

Trung
19,50

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

63
Dự án Khu đô thị, công viên Bầu Sen tại

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Điện Ngọc 0,12

Công văn số 4883/UBND-KTN ngày 21/8/2020 của

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự

án Đầu tư xây dựng Khu đô thị, công viên Bàu Sen

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện

Bàn (Tổng diện tích là 1,13 ha, trong đó: đã thu hồi

1,01 ha, đăng ký bổ sung thêm 0,12 ha)

 Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Nam Tiến

chuyển tiếp

64 Khu dân cư Green Land Điện Ngọc 1,75

Công văn 1795/UBND-KTN ngày 1/4/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Green

Land tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị

xã Điện Bàn

Công ty CP Vật 

tư, Thiết bị và 

Đầu tư xây 

dựng M.E.I

chuyển tiếp

65 Khu đô thị Bách Đạt Điện Ngọc 2,46

Công văn 1797/UBND-KTN ngày 1/4/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Đạt tại

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện

Bàn

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

66 Khu đô thị 7B mở rộng Điện Ngọc 19,53

Quyết định 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của

UBND tỉnh V/v chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư;

Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 phê

duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh; Công văn số

2461/UBND-KTN ngày 6/5/2020 của UBDN tỉnh

V/v chấp thuận CTĐT dự án Khu đô thị 7B mở rộng

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

Page 31



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. 

67 Khu đô thị số 9 mở rộng Điện Ngọc 11,25

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch chi tiết xây dựng (1/500); Công văn

2524/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty CP Cấp 

thoát nước 

Quảng Nam

chuyển tiếp

68 Khu đô thị Mỹ Gia Điện Ngọc 10,81

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Công văn

2517/UBND-KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị

Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

Phú Gia Thịnh 

Quảng Nam

chuyển tiếp

69 Khu dân cư mới Thái Dương 2 Điện Ngọc 0,75

Công văn 2004/UBND-KTN ngày 13/4/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Thái

Dương 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và Dịch vụ Thái 

Dương

chuyển tiếp

70 Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE Điện Ngọc 1,70

Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Quyết

định số 1817/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND

tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; Thông

báo số 230/BQL vv TB kết quả thẩm định hạng mục

HTKT đồ án QH chi tiết 1/500; Quyết định số

3307/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP 

Bách Đạt An
chuyển tiếp

71 Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE Điện Ngọc 1,32

Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Quyết định số

1668/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết sử

dụng đất 1/500; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày

24/6/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu

tư dự án; Thông báo thu hồi đất 276/TB-UBND ngày

06/6/2018 của UBND thị xã

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp
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của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước. 

72
Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (Giai

đoạn II)
Điện Ngọc 1,03

Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của

UBND tỉnh về giao chủ đầu tư; Quyết định 1758/QĐ-

UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh chấp thuận

đầu tư dự án; Thông báo thu hồi đất 152/TB-UBND

ngày 30/3/2018 của UBND thị xã

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp

73 Khu dân cư Ngọc Vinh Điện Ngọc 5,97 0,00 0,00

Công văn số 3804/UBND-KTN ngày 25/8/2015

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận chủ

đầu tư dự án; Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày

14/6/2016 phê duyệt QH chi tiết 1/500; Công văn số

5733/UBND-KTN ngày 9/10/2018 của UBND Tỉnh

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp

74 Khu đô thị NGOCDUONG RIVERSIDE Điện Ngọc 1,79 0,05 0,05

Công văn số 2503/UBND-KTN ngày 19/5/2017 của

UBND Tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết

định số 918/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND

tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Thông báo

thu hồi đất 152/TB-UBND ngày 30/3/2018 của

UBND thị xã

Công ty CP đầu 

tư phát triển Đô 

thị Đất Quảng - 

Quảng Nam

chuyển tiếp

75 Khu dân cư mới 2A Điện Ngọc 35,70

Quyết định 4476/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của

UBND Tỉnh V/v QHCT 1/500; Công văn

3873/UBND-KTN ngày 26/7/2017 của UBND Tỉnh

về việc công nhận chủ đầu tư dự án; Công văn

3499/UBND-KTN ngày 28/6/2018 của UBND Tỉnh

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty TNHH 

Thương mại 

dịch vụ Phong 

Hải Thịnh

chuyển tiếp

76 Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa Điện Ngọc 0,24
Công văn 6806/UBND-KTN ngày 22/11/2018 của

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

Công ty CP đầu 

tư và Xây dựng 

Điện Bàn

chuyển tiếp

77 Khu đô thị Ngân Câu Điện Ngọc 32,72 5,91 5,91

Quyết định số 2626/QQD-UBND ngày 24/7/2017

của UBND Tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

Khu dân cư Ngân Câu, phường Điện Ngọc; Công văn

248/HĐND-VP ngày 25/10/2018 của HĐND Tỉnh

V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư  dự án

Công ty CP 

Vinaconex 25
chuyển tiếp

78 Khu đô thị Ngân Câu Villa Điện Ngọc 36,06
Công văn số 1650/UBND-KTN ngày 29/3/2019 của

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và Dịch vụ Thái 

Dương

chuyển tiếp
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của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước. 

79
Khu đô thị HERA COMPLEX

RIVERSIDE
Điện Ngọc 18,26 9,43 9,43

Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án;

đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư

theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

80 Khu đô thị số 7B Điện Ngọc 1,00

Quyết định 1288/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của

UBND tỉnh về chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số

3027/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh

Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch

tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị

số 7B; Công văn 4978/UBND - KTN ngày 23/8/2019

của UBND tỉnh về việc không yêu cầu thực hiện thủ

tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

81 Khu dân cư An Cư 1 Điện Ngọc 1,00

Quyết định 3523/QĐ-UBND ngày 6/1/2014 giao chủ

tư dự án; Quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 8/8/2016

của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi

tiết 1/500, Công văn 4979/UBND - KTN ngày

23/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án

Công ty Cổ 

phần Bách Đạt 

An 

chuyển tiếp

82
Khu dân cư mới đô thị Tứ Ngân 1 (giai

đoạn 1)
Điện Ngọc 19,00 9,74 9,74

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện

Bàn; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt

1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

83 Khu dân cư khối 5 Vĩnh Điện 0,55 0,25 0,25

Công văn 5400/UBND-KTN ngày 24/12/2014 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án phát triển bất động sản xây dựng Khu

dân cư Khối 5, Vĩnh Điện

Công ty CP Du 

lịch dịch vụ và 

đầu tư Hội An

chuyển tiếp

84 Khu dân cư khối 7 Vĩnh Điện 3,59 0,52 0,52

Công văn số 4599/UBND-KTN ngày 29/8/2017 của

UBND tỉnh về chủ trương thực hiện dự án; Công văn

3238/UBND-KTN ngày 18/6/2018 của UBND Tỉnh

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Công văn số

6757/UBND-KTN ngày 29/9/2021 về điều chỉnh tiến

độ thực hiện dự án

Công ty CP Xây 

dựng Minh Sơn
chuyển tiếp
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85 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

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

86 Khu dân cư mới Quang Phường Điện Hòa 9,80 5,58 5,58

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Hòa; Quyết định số

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

87 Khu dân cư ven sông Bàu Sáu Điện Hòa 9,80

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Hòa; Quyết định số

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

88 Khu dân cư trung tâm Điện Hòa Điện Hòa 9,80 7,64 7,64

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Hòa; Quyết định số

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

89 Khu dân cư mới La Thọ Điện Hòa 19,80 9,52 9,52

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Hòa; Quyết định số

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

90 Khu dân cư Lạc Thành Điện Hồng 14,50 2,06 2,06

Quyết định số 11044/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy

hoạch nông thôn mới xã Điện Hồng; Quyết định số

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên

cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
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91
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; Quyết định 3065/QĐ-UBND ngày

25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phố chợ Điện

Minh

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

92
Khu dân cư đô thị Điện Minh (giai đoạn

1)
Điện Minh 16,22 8,92 8,92

Công văn số 1379/UBND-KTN ngày 18/3/2019 của

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

Công ty CP 

XDCT Minh 
chuyển tiếp

93 Khu dân cư Bồng Lai Điện Minh 9,48 8,00 8,00

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

94 Khu dân cư Minh Phương
Điện Minh; 

Điện Phương
18,90 7,10 7,10

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; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

95
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; Quyết định 3064/QĐ-UBND ngày

25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm hành

chính xã Điện Phước

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

96 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; Quyết định 3065/QĐ-UBND ngày

25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

97
Khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng (Dự

án phát triển nhà ở thương mại)

Điện Thắng 

Bắc
0,94 0,94 0,94

Công văn 3803/UBND-KTN ngày 24/7/2017 của

UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư dự án; Quyết định

số 3517/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh

Phê duyệt QHCT 1/500; Công văn số 6788/UBND

ngày 05/12/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát 

triển DHTC

chuyển tiếp
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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. 

98
Khu dân cư số 1 mở rộng đô thị Điện

Thắng

Điện Thắng 

Bắc
9,90 8,45 8,45

Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy

định quản lý xây dựng theo Quy hoạch phân khu xây

dựng (TL 1/5000) Khu đô thị Điện Thắng, giai đoạn

đến năm 2020 và năm 2030; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021)

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

99
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; Quyết định 3068/QĐ-UBND ngày

25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam

giai đoạn 1

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp

100
Dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng

Trung

Điện Thắng 

Trung
0,05

Công văn số 2230/UBND-KTN ngày 27/5/2015 của

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ đầu tư dự án phát

triển bất động sản Khu dân cư phố chợ Điện Thắng

Trung (Tổng diện tích là 5,27 ha, trong đó: đã thu hồi

5,22 ha, đăng ký bổ sung 0,05 ha)

chuyển tiếp

101
Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung khu

vực 2

Điện Thắng 

Trung
0,14 0,14 0,14

Công văn số 3869/UBND-KTN ngày 27/7/2017 của

UBND Tỉnh Quảng Nam V/v Công nhận chủ đầu tư

dự án; Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày

28/9/2017 của UBND Tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi

tiết 1/500; Công văn 2940/UBND-KTN ngày

5/6/2018 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu

tư dự án

Công ty TNHH 

XD - TM &DV 

An Dương

chuyển tiếp

102 Khu dân cư Trảng Chài
Điện Thắng 

Trung
9,40 2,92 2,92

Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy

định quản lý xây dựng theo Quy hoạch phân khu xây

dựng (TL 1/5000) Khu đô thị Điện Thắng, giai đoạn

đến năm 2020 và năm 2030; Quyết định số 2686/NQ-

HĐND 

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

103 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

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư
chuyển tiếp
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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. 

104
Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung giai

đoạn 1

Điện Thắng 

Trung
5,34 4,80 4,80

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh về 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

105 Khu dân cư Phúc Thành
Điện Thắng 

Trung
8,50 3,46 3,46

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của

UBND tỉnh về 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

106

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thái

Sơn

Điện Tiến 31,70

Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự

án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư

107
Mở rộng nhà thờ Chư Vị Tiền Hiền Làng

La Qua xã Điện Minh
Điện Minh 0,53 0,45 0,45

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của

HĐND xã Điện Minh V/v Điều chỉnh Nghị Quyết số

13/NQ-HĐND ngày 14/05/2021 V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư công trình: Mở rộng nhà thờ Chư Vị

Tiền Hiền Làng La Qua xã Điện Minh, Hạng mục:

Xây mới tường rào, san nền

Nhà thờ Chư Vị 

Tiền Hiền

108 Mở rộng chùa Quán Thế Âm
Điện Nam 

Trung
0,22

UBND tỉnh thống nhất cho phép mở rộng tại Công

văn số 7200/UBND-KTN V/v mở rộng địa điểm chùa

Quán Thế Âm tại phường Điện Nam Trung, thị xã

Điện Bàn

Chùa Quán Thê 

Âm

109
Mở rộng Thánh Tịnh Thanh Quang

Phong Thử 3, Điện Thọ
Điện Thọ 0,12

Công văn 71/SNV-BTG ngày 29/7/2020 của Ban

tuyên giáo Tỉnh; Công văn 2208/UBND-KTN ngày

16/4/2021 của UBND tỉnh V/v địa điểm mở rộng

Thánh Tịnh Thanh Quang, xã Điện Thọ, thị xã Điện

Bàn

Họ đạo Thanh 

Quang
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

(1) (2) (3) (4)

(5) = 

(6)+…+

(9)

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

TỔNG CỘNG (31 danh mục)     156,59 28,77       21,54       1,00      6,23          -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(27 danh mục)
      86,16 21,47      15,24          -        6,23         -   

1 Xây dựng mới nhà ga Tam Thành
Xã Tam 

Thành
        2,25       1,63         1,63 

Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ giao 

thông vận tải v/v Phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Gía cố các 

hấm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên 

đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí 

Minh

Ban Quản lý dự 

án 85

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

2  Đường ĐH 12.PN 

Tam An, 

Tam Đàn, 

Tam Thái

      24,00       3,00         3,00 

 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B, nhóm C    

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

3
Đường giao thông Trung tâm xã Tam Lãnh

đến vùng Tây làng đồng bào dân tộc Kor

Xã Tam 

Lãnh
        1,10           -   

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh;

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

huyện Phú Ninh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm C trên địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

4
Xây dựng đường giao thông nội đồng, loại

B (Đồng Tú Hội - Tam Thành)

Xã Tam 

Thành
        1,07       1,07         1,07 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

5
Xây dựng đường giao thông nội đồng, loại

B (Đồng Vớ - Tam Dân)
Xã Tam Dân         1,29       1,29         1,29 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

Trong đó

Tổng 

cộng

Chủ đầu tư

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN PHÚ NINH ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

Đơn vị tính: ha

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

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Trong đó

Tổng 

cộng

Chủ đầu tưTT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú

6  Hồ chứa nước Cha Mai Xã Tam Lộc       28,17       6,23      6,23 

Quyết định 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quyết định về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ 

chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

7

Xây dựng nâng cấp giao thông, kênh

mương nội đồng (Cánh đồng Đàn Trung và

Dương Đàn)

Xã Tam Dân         0,48       0,42         0,42 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 

và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025

 UBND xã 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

8
Xây dựng kênh tưới Đồng Tú Hội - xã

Tam Thành 

Xã Tam 

Thành
        1,08       1,08         1,08 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

9
 Xây dựng kênh tiêu Đồng Tú Hội - xã Tam 

Thành 

Xã Tam 

Thành
        1,31       1,31         1,31 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

10
Xây dựng kênh tưới Đồng Vớ - xã Tam

Dân 
Xã Tam Dân         0,83       0,83         0,83 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

11
Xây dựng kênh tiêu Đồng Vớ - xã Tam

Dân 
Xã Tam Dân         2,07       2,07         2,07 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

12  Sửa chữa, nâng cấp đập Gò Mít 
Xã Tam 

Vinh
        1,50       0,30         0,30 

Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND 

huyện Phú Ninh về Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Nâng cấp Đập Gò Mít 

UBND xã

13 Mở rộng trường mẫu giáo Tây Hồ Xã Tam Lộc         0,13           -   

Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND 

huyện Phú Ninh v/v Phê duyệt tạm thời phương án bồi thường, 

hỗ trợ GPMB xây dựng công trình: Xây dựng phòng học trường 

mẫu giáo Tây Hồ. Địa điểm: Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

UBND xã

14
Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng

chiến chống Mỹ
Xã Tam Lộc         0,10           -   

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 25/5 của UBND huyện 

Phú Ninh về Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 

2485/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Phú Ninh 

về Phê duyệt phương án tạm thời về bồi thường 

Trung tâm VHTT 

huyện Phú Ninh
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Trong đó

Tổng 

cộng

Chủ đầu tưTT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú

15
Chỉnh trang khu dân cư trường Nguyễn

Duy Hiệu (cũ) 

TT Phú 

Thịnh
        0,63           -   

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện;

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

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và 

CMĐ sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

năm 2021.

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

16
Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư phố Chợ và

Chợ trung tâm huyện

TT Phú 

Thịnh
        4,05       1,20 1,20       

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn 

vốn Qũy phát triển đất năm 2021 (đợt 3);

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

17
Khu dân cư phố Chợ và Chợ trung tâm

(Tiểu khu B1, B2, B3, C1 và D)

TT Phú 

Thịnh
        2,00           -   

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn 

vốn Qũy phát triển đất năm 2021 (đợt 3);

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

18

Vệt dân cư - Tái định cư và thương mại

dịch vụ đường số 4 (Từ nút G30 đi khu

kháng chiến Hạ Lào)

TT Phú 

Thịnh
        6,70           -   

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn 

vốn Qũy phát triển đất năm 2021 (đợt 3);

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

19 Khu dân cư Phú Mỹ, Tân Phú.
Xã Tam 

Phước
        0,43           -   

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

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và 

CMĐ sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

năm 2021;

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

20 Xây dựng nhà ở Khu dân cư Chồi Sũng Xã Tam Đàn         3,00           -   

Công văn số 7635/UBND-KTN ngày 25/12/2020 của UBND 

tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà 

ở Khu dân cư Chồi Sũng, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 25/NQ-HĐND 
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Trong đó

Tổng 

cộng

Chủ đầu tưTT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú

21
Chỉnh trang khu dân cư Nhà văn hóa xã

Tam Dân
Xã Tam Dân         0,90       0,90 0,90       

Quyết định số 2615/QD-UBND ngày 27/4/2020 của UBND 

huyện Phú Ninh về Phê duyệt chủ trương đầu tư

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

22
Khu tái định cư phục vụ GPMB đường

ĐH12.PN
Xã Tam Thái         0,50           -   

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND 

huyện Phú Ninh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện Phú Ninh;

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

huyện Phú Ninh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm C trên địa bàn huyện Phú Ninh

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

23
Khu Tái định cư phục vụ GPMB Cụm CN

Đồi 30 

TT Phú 

Thịnh
        1,75       0,14         0,14 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND huyện 

về kế hoạch đầu tư công năm 2022

  Ban quản lý Dự 

án - quỹ đất - đô 

thị 

24 Mở rộng nghĩa địa Chồi Hương
TT Phú 

Thịnh
        0,50           -   

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 25/20/2018 của UBND 

huyện Phú Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
UBND xã

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

25

Khu cải táng mồ mả Đồi Đá Đen phục vụ

công tác giải phóng mặt bằng xây dựng

trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  

Xã Tam Dân         0,20           -   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 22/4/2021 của HĐND xã 

Tam Dân về quyết định chủ trương đầu tư công trình dự án 

nhóm C trên địa bàn xã Tam Dân

UBND xã

26 Xây dựng sân phơi và lò sấy xã Tam Dân Xã Tam Dân         0,06           -   

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

27 Xây dựng sân phơi và lò sấy xã Tam Thành
Xã Tam 

Thành
        0,06           -   

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm

BQLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(04 danh mục)
      70,42       7,30        6,30      1,00         -           -   
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Trong đó

Tổng 

cộng

Chủ đầu tưTT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú

1 Cụm công nghiệp Đồi 30

TT. Phú 

Thịnh, xã 

Tam Dân

      20,00       1,00       1,00 
- Quyết định 3286/QĐ-UBND ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư

Trung tâm phát 

triển CCN-

TMDV huyện 

Phú Ninh (Cty 

đầu tư quốc tế 

Phú Ninh)

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND 

2 Cụm công nghiệp Hòa Bình

Xã Tam Dân, 

xã Tam Đàn, 

thị trấn Phú 

Thịnh

      50,00       6,10         6,10 

- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Quyết định phê duyệt Quy hoạch Phát triển 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025, có 

xét đến năm 2035

 Đang tiến hành 

lựa chọn nhà đầu 

tư 

3

Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV

TBA 220kV Duy Xuyên - TBA 110kV

Tam Thăng

Xã Tam An 0,11       0,08         0,08 

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 110Kv thuộc dự 

án ĐZ 110Kv mạch 2 Duy Xuyên - Tam Kỳ

BQLDA lưới 

điện miền trung

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND, 

Tách ra từ dự án: 

Đường dây 110kV 

mạch 2 Duy Xuyên 

Tam Kỳ

4

Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV

TBA 220kV Tam Kỳ - TBA 110kV Tam

Thăng

Xã Tam An, 

Xã Tam Đàn
0,32       0,12         0,12 

- Thông báo số 112/TB-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 110Kv thuộc dự 

án ĐZ 110Kv mạch 2 Duy Xuyên - Tam Kỳ

BQLDA lưới 

điện miền trung

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết 

số 73/NQ-HĐND, 

Tách ra từ dự án: 

Đường dây 110kV 

mạch 2 Duy Xuyên 

Tam Kỳ
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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

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

TỔNG CỘNG (34 danh mục)     163,20     14,26     10,34    3,92       -          -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(32 danh mục)
    120,50     11,92       8,00    3,92       -          -   

1 Cụm Công Nghiệp Việt An  Xã Bình Lâm         8,56       2,48       0,35 2,13   

- Quyết định  số 1407/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về thành lập Cụm công nghiệp Việt An, xã Bình Lâm, 

huyện Hiệp Đức

- Quyết định số 582/QĐ - UBND ngày 23/7/2021 về phê duyệt quy 

hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy 

hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Việt An

 Phòng KTHT 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020, Đã thực 

hiện 1,40 ha, diện tích 

chuyển tiếp 8,03 ha, bổ 

sung thêm 0,53 ha

2 Cụm công nghiệp Gò Hoang Xã Bình Lâm         6,00           -   

- Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về thành lập CCN Gò Hoang tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp 

Đức.

 Phòng 

KT&HT huyện 

Hiệp Đức 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

3  Cụm công nghiệp Quế Thọ  

Thôn Nam An 

Sơn, xã Quế 

Thọ

        4,98       0,48    0,48 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về Quyết định chủ chương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

- Quyết định số 3204/QĐ - UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc mở rộng cụm công nghiệp Quế Thọ, địa điểm xã 

Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

 Phòng 

KT&HT huyện 

Hiệp Đức 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

4

Xây dựng Cầu Ồ Ồ và đường nội thị

phía Bắc thị trấn Tân An, huyện Hiệp

Đức

TT Tân Bình 

(TT Tân An 

cũ)

      11,05       2,00 2,00     

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28/01/ 2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Ồ Ồ và 

đường nội thị phía Bắc thị trấnTân An, huyện Hiệp Đức

 Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

Đơn vị tính: ha

Phụ lục I

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

 Trong đó 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

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

TT 
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)
Chủ đầu tư Ghi chúTổng 

cộng

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 

 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

 Trong đó 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

TT 
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)
Chủ đầu tư Ghi chúTổng 

cộng

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

Cải tạo nút giao thông ngã ba Ngân

hàng NN&PTNT và tiểu hoa viên Tân

An

Thị trấn Tân 

Bình 
        0,26           -   

 Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện 

Hiệp Đức về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo nút giao 

thông ngã ba Ngân hàng NN &PTNT và tiểu hoa viên Tân An 

 Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020, diện tích 

chuyển tiếp 0,25 ha

6
Đường từ trường Lê Văn Tám đi công

viên trung tâm thị trấn  
TT Tân Bình         0,60       0,15 0,10     0,05   

 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/01/2021 của HĐND huyện 

Hiệp Đức về Quyết định chủ trương đầu tư 08 dự án, Công trình nhóm 

C, sử dụng vốn ngân sách huyện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

 BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

7

Đường bao từ ngã ba Già Bang, thị

trấn Tân Bình đến trung tâm xã Quế

Lưu, huyện Hiệp Đức 

TT Tân Bình, 

xã Quế Lưu
        4,95       0,70 0,50     0,20   

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

Quảng Nam về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 

 UBND huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

8

Xây dựng Cầu Sông Khang và đường

từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng

Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên

Phước

Xã  Bình Sơn, 

và Thăng 

Phước

      11,79       0,11 0,11     

Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/3/ 2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Cầu Sông Khang và đường 

từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện 

Tiên Phước

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

 UBND huyện 

Hiệp Đức 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

9
Đường vào khu sản xuất Na Sơn -

Đông Bình xã Thăng Phước

Xã Thăng 

Phước
        5,70       0,50 0,50     

- Quyết định số 337 QĐ-UBND  ngày 17/10/2017 của UBND huyện 

Hiệp Đức;

- Công văn số 82/UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Hiệp Đức 

V/v Giao nhiệm vụ lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư kế hoạch ĐTXD năm 

2020

Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

10  Hồ chứa nước Phước Hòa Xã Bình Sơn       20,00       0,50       0,50 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hồ chứa nước 

Phước Hòa, huyện Hiệp Đức

 UBND huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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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.  

11
Đầu tư Xây dựng nhà ở KDC thị trấn

Tân An 
TT Tân Bình         9,80       0,10 0,10   

Công văn số 4024/UBND-KTN ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

 UBND huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

12
Chỉnh trang KDC đô thị (KTQĐ và tái

định cư) khu đất Hạt kiểm lâm huyện

TT Tân Bình 

(TT Tân An 

cũ)

        0,13           -   

-Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam v/v điều chuyển tài sản là cơ sở nhà, đất của Hạt kiểm lâm 

huyện Hiệp Đức cho UBND huyện Hiệp Đức quản lý, sử dụng;

Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

13
Xây dựng trường Mẫu giáo Hoa

Phong Lan 
Xã Bình Lâm         1,20       0,35 0,35   

- Quyết định số  284/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện 

Hiệp Đức về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng.

 Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

14  Sân thể thao xã  Xã Phước Trà         2,00       0,27 0,27     

Quyết định số 197/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 05 năm 2019 của 

UBND huyện Hiệp Đức về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trung 

hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 

2019

UBND xã

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

15  Xây dựng sân vận động xã  Xã Quế Lưu         1,20           -   
Thông báo số 353/PTCKH ngày 19/04/2019 về việc hỗ trợ kinh phí 

giải phóng mặt bằng xã Quế Lưu
UBND xã

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

16
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

thôn Việt An, xã Bình Lâm
 Bình Lâm         0,08       0,04 0,04     

 Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện 

Hiệp Đức về phê duyệt kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020

UBND xã

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

17 Khắc phục sạt lở khu dân cư Nà Nổ Xã Phước Gia         2,80 

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

Hiệp Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khắc phục 

sạt lở khu dân cư Nà Nổ, xã Phước Gia

 Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 53/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021

18 Cầu Co Co Xã Hiệp Thuận         0,70       0,09 0,08     0,01   

Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/02/2021của HĐND huyện 

Hiệp đức về Quyết định chủ trương đầu tư 08 Dự án, công trình nhóm 

C, sử dụng vốn ngân sách huyện kế hoạch đầu tư công năm 2021

 UBND huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 53/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021
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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.  

19

Cầu Tân Bình và đường tránh QL 14E

qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện

Hiệp Đức

Thị trấn Tân 

Bình
      12,40       0,76 0,66     0,10   

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư các dự án; Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao nhiệm vụ chủ đầu tư 

các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX

 Ban quản lý 

DA ĐTXD & 

PTQĐ 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 53/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2021, diện tích 

chuyển tiếp 12,00 ha

20
Khu công viên trung tâm thị trấn Tân

Bình (GĐ 1)

thị trấn Tân 

Bình
      10,73       1,82 1,82     

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND huyện Hiệp Đức ngày 07/10/2021  về 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn vốn ngân sách huyện và danh  mục đầu tư mới năm 2022 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

21 Trường mẫu giáo Họa My Xã Phước Trà         0,70 

 Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 V/v hỗ trợ kinh phí 

cho UBND huyện Hiệp Đức để đầu tư xây dựng công trình Trường 

mẫu giáo Họa My, xã Phước Trà  

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

22
Khắc phục sạc lỡ đất đoạn Hà Ra trên

tuyến đường ĐH5.HĐ xã Hiệp Hòa
Xã Hiệp Hòa         0,50 

 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của UBND huyện Hiệp 

Đức V/v Thống nhất bổ sung danh mục và quyết định chương đầu tư 

05 dự án nhóm C, kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

23

Sắp xếp, ổn định dân cư nhằm khắc

phục sạc lỡ do thiên tai tại thôn Tân

Thuận xã Hiệp Thuận

Xã Hiệp Thuận         0,30 

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng 

Nam, giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện 

Hiệp Đức Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, chính sách 

hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và phòng, chống sạt lở đất tại các 

điểm/khu dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Đức gđ 2021 - 2025 

UBND Xã 

Hiệp Thuận

24

Bố trí sắp xếp khu dân cư theo Nghị

quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày

22/7/2021 của HĐND tỉnh trên địa

bàn xã

Phước Trà         0,40           -   

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng 

Nam, giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện 

Hiệp Đức Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, chính sách 

hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và phòng, chống sạt lở đất tại các 

điểm/khu dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Đức gđ 2021 - 2025 

UBND xã

Page 4



Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

 

phòn

g hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

 Trong đó 

Trong đó sử dụng đất nông nghiệp

TT 
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)
Chủ đầu tư Ghi chúTổng 

cộng

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.  

25

Bố trí sắp xếp khu dân cư theo Nghị

quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày

22/7/2021 của HĐND tỉnh trên địa

bàn xã

Phước Gia         1,00           -   

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng 

Nam, giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện 

Hiệp Đức Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, chính sách 

hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và phòng, chống sạt lở đất tại các 

điểm/khu dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Đức gđ 2021 - 2025 

UBND xã

26
Khu tái định cư vùng sạc lỡ núi Gai

thôn An Phố
Xã Bình Lâm         1,00       0,60 0,30     0,30   

Nghị quyết 23/2021/NQ-HDND ngày 27/02/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Namquy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xép, ổn định dân cư  

 miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

 UBND xã  

27
Nhà Văn hóa và khu thể thao thôn

Ngọc Chánh

Thôn Ngọc 

Chánh, Xã 

Bình Lâm

        0,20       0,20 0,20   

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND xã Bình Lâm 

về việc Thống nhất danh mục và quyết định chủ trương đầu tư Công 

trình nhóm C, kế hoạch đầu tư công năm 2021

 UBND xã  

28

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh

hưởng ngoài vạch GPMB không sản

xuất được thuộc dự án Cầu Ồ Ồ và

đường nội thị phía bắc thị trấn Tân An

thị trấn Tân 

Bình
        0,59       0,39 0,39     

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 

nông nghiệp còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch GPMB 

nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

29

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh

hưởng ngoài vạch GPMB không sản

xuất được thuộc dự án đường từ Cầu

Ồ Ồ đến huyện ủy

thị trấn Tân 

Bình
        0,03       0,03 0,03     

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 

nông nghiệp còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch GPMB 

nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

30

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh

hưởng ngoài vạch GPMB không sản

xuất được thuộc dự án Mở rộng sân

vận động xã Quế Thọ

Xã Quế Thọ         0,40       0,27 0,27     

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 

nông nghiệp còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch GPMB 

nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ
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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.  

31

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh

hưởng ngoài vạch GPMB không sản

xuất được thuộc dự án xây dựng cầu

Trà Linh

Xã Hiệp Hòa         0,10           -   

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 

nông nghiệp còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch GPMB 

nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

32

Thu hồi diện tích đất còn lại bị ảnh

hưởng ngoài vạch GPMB không sản

xuất được thuộc dự án Cầu Sông

Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình

Sơn và xã Thăng Phước huyện Hiệp

Đức đi huyện Tiên Phước

Xã Thăng 

Phước
        0,35       0,08 0,08     

Công văn số 5793/UBND-KTTH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 

nông nghiệp còn lại của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài vạch GPMB 

nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (02 danh mục)
      42,70       2,34       2,34        -   

1 Cụm Công nghiệp Sông Trà  Xã Sông Trà       35,70           -   

Quyết định số 3793/QĐ -UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Sông Trà, xã Sông 

Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến lâm 

sản Bình An Phú Hiệp Đức tại Cụm công nghiệp Sông Trà, huyện 

Hiệp Đức

 Công ty 

TNHH Bình 

An Phú, Phòng 

KTHT 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020, diện tích 

chuyển tiếp 6,00 ha

2 Khu phố chợ Tân An

TT Tân Bình 

(TT Tân An 

cũ)

        7,00       2,34 2,34     

Công văn số 6581/UBND-KTN ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

phố chợ Tân An, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

 Công ty 

TNHH MTV 

Duy Dũng 

Năm 2021 chuyển 

sang, NQ 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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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) (12)

TỔNG CỘNG (74 danh mục) 138,67 15,99 14,18 1,82 -     -       

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (60 danh

mục)
77,66 1,87 1,59 0,28 -     -      

1
Đường giao thông nối từ QL 40B đi làng du

lịch cộng đồng Cao Sơn
Xã Trà Sơn 0,63       -          

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 23/4/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định 

số 2588/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện Bắc 

Trà My V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình: 

Đường giao thông nối từ QL 40B đi làng du lịch cộng đồng 

Cao Sơn

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

2
Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Trà Sơn đến

hết KDC Dương Hòa
Xã Trà Sơn 0,75       -          

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

3 Cầu treo suối Trưu thôn Mậu Long Xã Trà Sơn 0,15       -          

Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 01/08/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu treo 

suối Trưu thôn Mậu Long

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

4 Đường GT tổ 1, 2 thôn Tân Hiệp Xã Trà Sơn 0,33       -          

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 huyện Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam; 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

5
Mở rộng đường bê tông từ nhà Ông Nguyên

đến nhà Ông Ta thôn 5
Xã Trà Tân 0,44       0,10        0,10   

Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm C quy mô  nhỏ - Chương trình 135 thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

Tổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN BẮC TRÀ MY ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

Đơn vị tính: ha

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

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  Ghi chú 
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

6
Đường GTNT thôn 7 từ nhà ông Nhẫn đến nhà

ông Toàn
Xã Trà Tân 0,45       0,10        0,10   

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 

GTNT thôn 7 (từ nhà ông Nhẫn đến nhà ông Toàn)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

7
Đường GTNT thôn 7 (đường GT vào nóc ông

Nguyên)

thôn 3, xã 

Trà Bui
0,21       -          

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Đường GTNT thôn 7 (đường GT vào nóc 

ông Nguyên)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

8
Đường GTNT thôn 7 (đườngvào trường mẫu

giáo nóc ông Đoàn)

thôn 3, xã 

Trà Bui
0,08       -          

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Đường GTNT thôn 7 (đường vào trường 

mẫu giáo nóc ông Đoàn)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

9 Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà Kót Xã Trà Kót 0,10       -          

Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà 

Kót

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

10
Chỉnh trang tuyến đường trước UBND xã Trà

Dương 

Xã Trà 

Dương
0,10       -          

Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Chỉnh trang tuyến đường trước UBND xã 

Trà Dương

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

11
Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà

Giác 

Xã Trà 

Giác
0,10       -          

Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà 

Kót

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

12 Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà Nú Xã Trà Nú 0,10       -          

Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã Trà 

Nú

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

13 Cụm công nghiệp Tinh dầu quế
Thị trấn 

Trà My
2,03       0,09        0,09     

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch phát triển Cụm 

CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến 

năm 2035.

- Công văn số 1529/UBND-KTHT ngày 25/7/2019 của UBND 

huyện về thống nhất vị trí xây dựng Nhà máy (0,17 ha) 

UBND huyện 

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

14
Đường giao thông từ đường ven sông Trường

đến Hùng Vương

Thị trấn 

Trà My
0,03       -          

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Phòng Kinh tế 

và hạ tầng

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

15 Đường giao thông thôn 3
Xã Trà 

Giang
1,80       -          

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

16

Đường nội bộ trong các điểm du lịch, bãi đổ

xe, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh trong Làng du

lịch cộng đồng Cao Sơn
Xã Trà Sơn 0,20       -          

Quyết định số 3700/QĐ-BND ngày 25/8/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình Làng du lịch cộng đồng Cao Sơn, 

hạng mục: Đường nội bộ trong các điểm du lịch, bãi đổ xe, nhà 

đón tiếp, nhà vệ sinh công cộng

Phòng Văn 

hóa - Thông 

tin huyện

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

17 Cầu Sông Oa và đường dẫn 

Xã Trà 

Sơn, Trà 

Tân

1,86       0,09        0,09     

 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020; 

diện tích chuyển tiếp 0,95 

ha

18 Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui xã Trà Bui 3,00       -          
Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 28/5/2019của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt dự án đầu tư

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

Page 3



Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

19 Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp 
Xã Trà 

Giáp
10,00     -          

Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 28/6/2021  Phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu dược liệu xã Trà 

Giáp, huyện Bắc Trà My

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020; 

diện tích chuyển tiếp 2,80 

ha

20 Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My TT. Trà My 5,50       -          

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03-10-2019 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

tỉnh

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

21

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc

gia tỉnh Quảng Nam GĐ 2013-2020 trên địa

bàn huyện Bắc Trà My

Địa bàn các 

xã
0,28       -          

Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh dự án cấp điện nông 

thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 -

2020

Ban QLDA 

điện Miển 

Trung

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

22
Khu dân cư đô thị - KTPTQĐ Khu đất còn lại

khu vực chợ Bắc Trà My 

Thị trấn 

Trà My
0,02       -          

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My Phê duyệt phương án khai thác, phát triển 

quỹ đất Khu đất còn lại khu vực chợ Bắc Trà My

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020; 

diện tích chuyển tiếp 0,01 

ha

23
Khu dân cư đô thị - KTPTQĐ Khu đất Trụ sở

làm việc Trạm KTDVTH Nông nghiệp (cũ) 

Thị trấn 

Trà My
0,05       -          

Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My Phê duyệt phương án khai thác, phát triển 

quỹ đất Khu đất Trụ sở làm việc Trạm KTDVTH Nông nghiệp 

(cũ)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

24
Công trình san nền chống sạt lỡ tại khu dân cư

dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp 

Thị trấn 

Trà My
0,30       -          

Quyết định số 2592/QĐ -UBND ngày 14/8/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án san 

nền, chống sạt lở tại khu dân cư dọc tuyến đường Võ Nguyên 

Giáp

Phòng Nông 

nghiệp

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

25 Sắp xếp khu dân cư nóc Bà Phi thôn 3 Xã Trà Bui 3,00       -          

Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My về phê duyệt danh sách hộ dân đăng ký sắp 

sếp, bố trí dân cư trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 

2019-2020

UBND xã

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

26
Giao đất ở TĐC do sạt lỡ xã Trà Giác (Điểm

định canh định cư thôn 3)

Xã Trà 

Giác
2,70       -          

Quyết định số 3765/QĐ - UBND ngày 15/10/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Điểm định canh định cư thôn 3, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà 

My

UBND xã

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

27 Chỉnh trang trung tâm hành chính xã 
Xã Trà 

Dương
0,50       -          

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

UBND huyện Bắc Trà My V/v Phân bổ nguồn kiến thiết thị 

chính và hỗ trợ khác

UBND xã

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

28
Chỉnh trang KDC nông thôn Khu đất Đội bảo

dưỡng ngã 3 Trà Dương

Xã Trà 

Dương
0,08       -          

Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Chỉnh trang KDC nông thôn Khu đất Đội 

bảo dưỡng ngã 3 Trà Dương

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

29

Chỉnh trang Khu dân cư nông thôn - Khai thác

phát triển quỹ đất Khu đất Trung tâm cụm xã

Trà Nú 

Xã Trà Nú 0,30       -          

Quyết định số 3933/QĐ - UBND ngày 18/8/2020 của UBND 

huyện BTM về Phê duyệt Phương án chỉnh trang Khu dân cư - 

KTPT quỹ đất Khu trung tâm cụm xã Trà Nú

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

30
Điểm định canh định cư tập trung thôn 6 Trà

Bui
Xã Trà Tân 0,32       -          

Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD công trình: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 6, xã Trà Bui 

(nay là thôn 1 xã Trà Tân)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

31 Trụ sở làm việc Huyện Ủy Bắc Trà My Xã Trà Sơn 3,24       -          

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B, nhóm C trọng điểm;

- Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Trụ sở 

làm việc Huyện Uỷ Bắc Trà My

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

32 Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Xã Trà Sơn 0,10       -          

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Phòng KTHT 

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

33 Xây dựng chợ và Bến xe xã Trà Bui 
Thôn 4, xã 

Trà Bui
0,13       -          

Công văn số 499/UBND-KTHT ngày 19/3/2019 của UBND 

huyện Bắc Trà My v/v thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 

Chợ Trà Bui

UBND xã

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

34
Khu Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày

sản phẩm Trà My 

Thị trấn 

Trà My
0,50       -          

- Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

UBND huyện

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

35 Nhà làng truyền thống thôn Cao Sơn  Xã Trà Sơn 0,07       -          

Quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 31-10-2016 của UBND 

huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình nhà làng truyền thống thôn Cao Sơn, xã Trà 

Sơn

Phòng văn hóa 

và thông tin 

huyện Bắc Trà 

My

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

36
Cải tạo cảnh quan vườn hoa trong làng du lịch

công đồng Cao Sơn 
Xã Trà Sơn 0,05       -          

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/05/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My khóa XI kỳ họp thứ 9 về phát triển du lịch 

huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019-2025, hướng đến 2030.

Phòng Văn 

hóa Thông tin 

huyện

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

37 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Trà My  
Tổ Mậu Cà, 

TT Trà My
10,00     -          

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

38
Chỉnh dòng, kè chống sạc lở, hồ điều hòa thị

trấn Trà My 

Thị trấn 

Trà My
4,50       1,00        1,00     

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về việc thông qua danh mục công trình dự 

án Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021; 

diện tích chuyển tiếp 3,60 

ha

39
Kè chống sạc lở khu dân cư đường Chu Huy

Mân 

Thị trấn 

Trà My
2,50       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 

103/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND huyện Bắc Trà 

My về việc thông qua danh mục công trình dự án Kế hoạch sử 

dụng đất bổ sung năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

40
Kè chống sạc lở khẩn cấp và hạ độ cao khu

dân cư đồi Bảo An 

Thị trấn 

Trà My
2,50       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 

103/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND huyện Bắc Trà 

My về việc thông qua danh mục công trình dự án Kế hoạch sử 

dụng đất bổ sung năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

41 Công viên kè Sông Trường 
Thị trấn 

Trà My
1,50       -          

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về bổ sung danh mục vào dự kiến kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (thực hiện trong năm 

2021); Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của 

HĐND huyện Bắc Trà My về việc thông qua danh mục công 

trình dự án Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

42 Cầu sông Bui Xã Trà Bui 1,58       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021;  Công văn số 

7413/UBND-TH ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam gửi bộ ngành TW đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư các công 

trình để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam từ nguồn vốn ODA không hoàn lại

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021; 

diện tích chuyển tiếp 0,75 

ha

43 Đường giao thông thôn 1  
Xã Trà 

Giáp
1,80       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

44
Khu bố trí dân cư vùng sạt lở thôn 3 (thôn 4

cũ) 

Xã Trà 

Giáp
6,80       -          

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về bổ sung danh mục vào dự kiến kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (thực hiện trong năm 2021)

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021; 

diện tích chuyển tiếp 5,80 

ha

45 Khu TĐC thôn 2 Trà Giáp
Thôn 2, Trà 

Giáp
1,00       -          

'Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

46

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư phòng

chống lũ do ảnh hưởng của bão số 9 tại xã Trà

Ka (hạng mục: san ủi, đường giao thông,

GPMB, điện, nước sinh hoạt) 

Xã Trà Ka 1,00       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021;  Công văn số 

7413/UBND-TH ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam gửi bộ ngành TW đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư các công 

trình để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam từ nguồn vốn ODA không hoàn lại; 

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

47
Nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trường THCS 

Nguyễn Văn Trỗi
Xã Trà Sơn 0,07       -          

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C.

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

48 Chỉnh trang nghĩa trang thôn 2
Xã Trà 

Giang
0,30       -          

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021

UBND xã Trà 

Giang

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

49 Nhà văn hóa xã 
Xã Trà 

Giang
0,20       0,20        0,12     0,08   

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/10/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về việc thông qua danh mục dự án Kế 

hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021; Nghị quyết số 98/NQ-

HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Bắc Trà My về 

phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu 

tư công năm 2021

UBND xã Trà 

Giang

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021

50 Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 1 
Xã Trà 

Giang
0,16       0,11        0,11     

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021

UBND xã Trà 

Giang

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021; 

diện tích chuyển tiếp 0,05 

ha

51 Chỉnh trang Nghĩa trang nhân dân thôn 3
Xã Trà 

Giang
0,30       -          

Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND 

huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình

UBND xã Trà 

Giang

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021

52
Đường Giao thông nông thôn từ nhà ông Thiệp

đi nghĩa trang thôn Phương Đông 

Xã Trà 

Đông
0,47       -          

Quyết định số 5130/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

53 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Hương 
Xã Trà 

Đông
0,15       -          

Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

UBND xã Trà 

Đông

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021

54
Mở rộng tuyến đường từ ngã 3 nhà bà Đinh

Thị Lượng đến làng cũ 
Xã Trà Tân 0,10       -          

Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021

55
Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thôn 4, xã 

Trà Bui
0,40       -          

Quyết định số 3068/UBND-TCKH ngày 19/08/2021 của 

UBND huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

56
Đường giao thông từ trục đường chính xuống

tổ Nà Gai thôn 5
Xã Trà Đốc 1,80       -          

Quyết định số 3371/UBND-TCKH ngày 07/08/2021 của 

UBND huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật Đường giao thông từ trục đường chính xuống tổ Nà Gai 

thôn 5

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

57 Nhà văn hóa thôn Lâm Bình Phương Xã Trà Sơn 0,10       -          

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND 

huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà 

văn hóa và khu thể thao thôn Lâm Bình Phương.

UBND xã

58 Nâng cấp mở rộng đường Hoàng Diệu
Thị trấn 

Trà My
0,16       -          

Quyết định số 2873/UBND-TCKH ngày 12/08/2021 của 

UBND huyện Bắc Trà My về phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ 

thuật Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Diệu

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

59 Mở rộng trường THCS Nguyễn Huệ 
Xã Trà 

Giang
0,15       -          

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND 

huyện Bắc Trà My V/v Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2022 huyện Bắc Trà My

UBND xã

60 Trường Mầm non Phong Lan
Thị trấn 

Trà My
0,63       0,18        0,18     

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND 

huyện Bắc Trà My V/v Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2022 huyện Bắc Trà My

Ban Quản lý 

dự án - quỹ 

đất

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (14 

danh mục)
61,01     14,13      12,59   1,54   -     -       
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

1 Đường dây và trạm biến áp 110Kv Xã Trà Tân 0,10       -          

Công văn số 233/HĐND-VP ngày 01/10/2018 của HĐND tỉnh 

về bổ sung danh mục công trình, dự án THĐ, CMĐ sử dụng 

đất năm 2018; Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

phát triển điện 

Cửu Long

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

2 Đường dây 110Kv Trà Giác 2,51       -          

Công văn số 233/HĐND-VP ngày 01/10/2018 của HĐND tỉnh 

về bổ sung danh mục công trình, dự án THĐ, CMĐ sử dụng 

đất năm 2018; Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

phát triển điện 

Cửu Long

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

3 Đường dây 110Kv Trà Đốc 0,30       0,02        0,02   

Công văn số 233/HĐND-VP ngày 01/10/2018 của HĐND tỉnh 

về bổ sung danh mục công trình, dự án THĐ, CMĐ sử dụng 

đất năm 2018; Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

phát triển điện 

Cửu Long

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

4 Đường dây 110Kv Trà Bui 0,12       0,04        0,04   

Công văn số 233/HĐND-VP ngày 01/10/2018 của HĐND tỉnh 

về bổ sung danh mục công trình, dự án THĐ, CMĐ sử dụng 

đất năm 2018; Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

phát triển điện 

Cửu Long

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

5 Đường dây 110kv (Hành lang tuyến) 

 (Các xã 

Trà Giác, 

Trà Đốc, 

Trà Bui Trà 

Tân)

18,46     0,81        0,81   
Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty cổ 

phần tư vấn và 

phát triển điện 

Cửu Long

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

6 Nhà máy nước sạch Bắc Trà My 
Xã Trà 

Giang
0,51       -          

Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa 

công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 

2020 (đợt 2)

Đang lựa chọn 

nhà đầu tư

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

7
Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt 
Xã Trà Sơn 7,38       -          

Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa 

công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 

2020 (đợt 2)

Đang lựa chọn 

nhà đầu tư

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

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  Ghi chú 

8 Nhà thờ tin lành Tân Hiệp Trà Sơn 0,35       -          
Quyết định của UBND tỉnh thành lập Chi hội Tin Lành Tân 

Hiệp

Tổ chức tôn 

giáo

Năm 2021 chuyển sang, 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020

9 Khu dân cư phía Tây thị trấn Trà My
Thị trấn 

Trà My
9,80       4,29        4,29     

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021 

Đấu thầu thực 

hiện dự án

10 Khu dân cư cánh đồng Bàu
Thị trấn 

Trà My
9,96       7,80        7,80     

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021 

Đấu thầu thực 

hiện dự án

11
Khu dân cư Bắc Sông Trường (Cánh đồng 

Trường)

Thị trấn 

Trà My
6,90       -          

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê duyệt 

danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đợt 2/2021

Đấu thầu thực 

hiện dự án

12
Khu tái định cư và dân cư dọc tuyến quốc lộ 

40B (Đồng Tròn), thị trấn Trà My

Thị trấn 

Trà My
2,00       0,67        0,67   

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt danh mục các dự án triển khai kế 

hoạch phát triển nhà ở năm 2021

Đấu thầu thực 

hiện dự án

13 Phòng khám đa khoa Trà My
Thị trấn 

Trà My
0,76       0,50        0,50     

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê duyệt 

danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đợt 2/2021

Thu hút đầu tư

14
Khu dân cư dọc tuyến QL 40B (Đoạn qua 

đường Nguyễn Văn Linh)

Thị trấn 

Trà My
1,85       -          

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê duyệt 

danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đợt 2/2021

Thu hút đầu tư
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

(1) (2) (3) (4)

 (5)= 

(6)+(7)+(8)+

(9) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG (54 danh mục) 325,76 58,71 52,51 6,09 0,11 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (43 danh

mục)
220,98 36,13 29,93 6,09 0,11 0,00

1 

Cụm công nghiệp Đông Phú 1. Trong đó có:

- Xưởng sản xuất tinh xầu sả: 1,30 ha (Thông

báo số 95/TB-HĐND ngày 11/11/2019 của

UBND huyện về Kết luận của Đ/c Lê Tấn Trung -

CT. HĐND huyện tại cuộc họp giao ban

Thường trực HĐND huyện ngày 07/11/2019)

- Hoàng Anh Khôi 8,60 ha (Thông báo 174/TB-

UBND ngày 23/9/2016 của UBND huyện về

Thống nhất mở rộng nhà máy dăm gỗ Hoàng

Anh Khôi)

- Diện tích đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và

xúc tiến đầu tư: 29,10 ha.

 TT Đông Phú         39,00                6,80      5,80    1,00             -              -   

- Quyết định số 2760/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 11/09/2014 quyết định Thành lập Cụm công

nghiệp Đông Phú 1, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh

Quảng Nam;

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 28/12/2018 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát

triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến

năm 2025, có xét đến năm 2035; 

- Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của

UBND huyện Quế Sơn V/v điều chuyển nguồn vốn

ngân sách tỉnh đã phân bổ năm 2020.

Ban Quản lý dự 

án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 32,91 ha

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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 Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

2 

Cụm công nghiệp Hương An. Trong đó: 

- Nhà máy gạch Tuynel 4,23 ha (Quyết định chủ

trương đầu tư số 1636/QĐ-UBND ngày

11/5/2017 của UBND tỉnh)

- Nhà máy sản xuất gạch không nung Lành Cát

2,20 ha (Quyết định chủ trương đầu tư số

4133/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND

tỉnh)

- Nhà máy sản xuất gỗ nội thất 1,50 ha (Quyết

định chủ trương đầu tư số 527/QĐ-UBND ngày

28/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

- Diện tích đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và

xúc tiến đầu tư: 3,00 ha.

 TT Hương An         10,93                   -            -          -               -              -   

- Quyết định số 4301/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 05/12/2016 quyết định Thành lập Cụm công

nghiệp Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 28/12/2018 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát

triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến

năm 2025, có xét đến năm 2035. 

Phòng KT&HT 

huyện Quế 

Sơn; Ban 

QLDAQĐ

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND

3 

Cụm Công nghiệp Quế Cường. Trong đó:

- Công ty Tín Đăng Khang 1,30 ha (Quyết định

chủ trương đầu tư số 2527/QĐ-UBND ngày

14/07/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

- Công ty TNHH GRELATEK 0,52 ha (Quyết

định chủ trương đầu tư số 1879 ngày 14/7/2020

của UBND tỉnh)

- Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Kim

Minh 0,50 ha (Quyết định chủ trương đầu tư số

1657/QĐ-UBND ngày 19/6/2020);

- Công ty TNHH TMDV bê tông Kim Lộc Phát

2,30 ha (Quyết định chủ trương đầu tư số

1113/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND

tỉnh)

- Diện tích thu hút đầu tư: 2,16 ha

Xã Quế Mỹ           6,78                0,60          -      0,60             -              -   

- Quyết định số 2759/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 11/09/2014 quyết định Thành lập Cụm công

nghiệp Quế Cường, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh

Quảng Nam;

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 28/12/2018 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát

triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến

năm 2025, có xét đến năm 2035.

Phòng KT&HT 

huyện Quế Sơn

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

4 

 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 611 B đoạn qua

nội thị Đông Phú -đường Phan Châu Trinh (đoạn

Trung tâm  thị trấn Đông Phú đến đường Đỗ

Quang-ngã ba chợ Đông Phú)

 TT Đông Phú 1,15                           -   

- Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/12/2020; QĐ

số 1470/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện

Quế Sơn V/v Xuất ngân sách huyện năm 2020;

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát

trển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của

UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT

611 B đoạn qua nội thị Đông Phú -đường Phan Châu

Trinh (đoạn Trung tâm  thị trấn Đông Phú đến đường

Đỗ Quang-ngã ba chợ Đông Phú)

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

5 

Đường giao thông kết nối với tiểu vùng sản xuất

nguyên liệu Nông - Lâm nghiệp với các Khu,

Cụm Công nghiệp huyện Quế Sơn (Đường ĐH

21.QS từ TT Đông Phú đi Hương An) 

 TT Đông 

Phú, Quế 

Châu, Quế 

Thuận, Quế 

Mỹ và thị trấn 

Hương An 

          8,96                2,46      2,46 

- Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình Đường giao thông kết nối các tiểu vùng

sản xuất nguyên liệu nông lâm - nghiệp với các khu,

cụm công nghiệp Quế Sơn;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của

HĐND tỉnh Quảng Nam Về Quyết định chủ trương đầu

tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân

sách Trung ương

 Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

6  Cầu Trà Đình xã Quế Phú, huyện Quế Sơn  Xã Quế Phú           1,90                0,63      0,63 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của

UBND huyện Quế Sơn V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước

năm 2021; Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày

28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự

án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trà Đình, xã Quế

Phú, huyện Quế Sơn

 Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

7 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 (Thị trấn

Hương An đi xã Bình Giang) 
 TT Hương An           0,14                   -   

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung DM đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021 - 2025; DM dự kiến kế hoạch đầu tư

công năm 2022;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự án

ĐTXD công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

ĐH04 (TT Hương An đi xã Bình Giang).

 Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

8 
Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú

- Quế Cường)

 Xã Quế Phú, 

TT. Hương 

An, xã Quế 

Mỹ  

          5,17                0,70      0,70 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của

HĐND tỉnh Quảng Nam v/v Quyết định chủ trương đầu

tư một số dự án nhóm B, nhóm C;

- QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/1/2021 v/v phê duyệt

dự án ĐTXD Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú -

Quế Cường).

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh

Quảng Nam v/v phân bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021

cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

 BQL Dự án- 

Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 4,00 ha

9 

Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới

Hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận

(Giai đoạn 2)

 Quế Phong - 

Quế Long 
          0,20                   -   

- Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của

UBND tỉnh về phê duyệt dự án Nâng cấp hệ thống kênh

tưới hồ Việt An;

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chuyển nguồn vốn

ngân sách tỉnh đã phân bổ cho huyện năm 2020 được

phép kéo dài sang năm 2021, phân bổ nguồn vốn ngân

sách tỉnh năm 2021

 BQL Dự án- 

Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

10 
Xây dựng hệ thống kênh N2, N6, An Xuân, Hạng

mục vị trí đặt trạm bơm, bể chứa nước, kênh dẫn

 Xã Quế Mỹ 

(Phú Thọ cũ) 
          4,80                1,70      0,50    1,20 

- Công văn số 6514/UBND - KTTH ngày 30/10/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v đề nghị điều chuyển kế

hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài của

dự án Kiên cố hệ thống kênh nhánh Trạm bơm Phước

Chỉ; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án: Kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm

Phước Chỉ

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

11 
Hạng mục sửa chữa và nâng cấp Hồ chứa nước

Hương Mao

 Xã Quế Xuân 

2 
          0,54                   -   

- Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

(WB8) tỉnh Quảng Nam

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

12 Xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại
xã Quế Hiệp, 

xã Quế Thuận
        70,00                6,50      6,50 

- Quyết định số 2012/QĐ - UBND ngày 2/7/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp,

huyện Quế Sơn;

- Quyết định số 235/QĐ - UBND ngày 24/1/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v phân bổ vốn hỗ trợ có mục

tiêu từ ngân sách Trung ương và kế hoạch vốn nước

ngoài năm 2019 cho các Sở, Ban, ngành, địa phương

BQL các dự án 

ĐTXD tỉnh

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

13 Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An  Xã Quế An           7,00                0,50      0,50 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của

HĐND tỉnh Quảng Nam v/v Quyết định chủ trương đầu

tư một số dự án nhóm B, nhóm C

- QĐ số 3766/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 v/v phê

duyệt dự án ĐTXD công trình Hồ chứa nước Châu Sơn,

xã Quế An, huyện Quế Sơn.

- QĐ 235/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh

Quảng Nam v/v phân bổ vốn đầu tư NS tỉnh năm 2021

cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

 UBND huyện 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

14 
Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA

220 kV Duy Xuyên - TBA 110 kV Tam Thăng

Xã Quế Xuân 

1, Quế Mỹ, 

Quế Phú, TT. 

Hương An, 

Quế Xuân 2

          0,09                0,04      0,04             -              -   

-Quyết định số 797/QĐ- HĐTV ngày 13/10/2021 của

Tổng công ty điện lực Miền Trung Quyết định V/v phê

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án Cải tạo

nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA 220 kV Duy

Xuyên - TBA 110 kV Tam Thăng;

- Công văn số 112/TB-UBND ngày 25/3/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam v/v thảo thuận hướng tuyến ĐZ

110kV thuộc dự án ĐZ 110kV mạch 2 Duy Xuyên –

Tam Kỳ.

BQLDA Lưới 

điện Miền trung

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

15 
TBA 110kV Quế Sơn và đấu nối và nhà quản lí

điều hành

Quế Mỹ (Phú 

Thọ cũ), Quế 

Long, TT. 

Đông Phú, 

Quế Châu, 

Quế Thuận, 

Quế Xuân 2, 

Quế Hiệp, 

Quế An

          3,90                1,03      1,03             -              -   

- Công văn số 757/UBND –KT ngày 02/8/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam v/v thỏa thuận điều chỉnh vị trí

TBA 110kV Quế Sơn và hướng tuyến 110kV, 22kV đấu 

nối;

'- Công văn số 7266/UBND –KTN ngày 12/12/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều chỉnh, thỏa thuận

vị trí TBA 110kV Quế Sơn và tuyến ĐZ.

BQLDA Lưới 

điện Miền trung

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

16 

Khu tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạc lỡ các

xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An huyện

Quế Sơn 

Xã Quế Xuân 

1, Quế Phú, 

Hương An

9,01                7,63      7,63 

- Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm

2018 của thủ tướng chính phủ Quyết định về việc hỗ trợ

vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018

cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

- Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; QĐ số

844/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh

Quảng Nam về việc Phê duyệt DA ĐTXD công trinh

Khu tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạc lỡ các xã Quế

Xuân 1, Quế Phú và Hương An huyện Quế Sơn;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của

HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự

án Nhóm B, Nhóm C vốn ngân sách Trung ương.

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 7,23 ha

17 Khu dân cư Phước Thành, xã Quế Thuận 
 Xã Quế 

Thuận 
          2,72                2,30      2,00    0,30 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung DMĐT công trung hạn

giai đoạn 2021 - 2025; danh mục dự kiến chuẩn bị đầu

tư công năm 2022 trên địa bàn huyện;'

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của

UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và

dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ

1/500) các điểm dân cư riêng lẻ xã Quế Thuận. 

 Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 0,78 ha
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

18 
Xây dựng khu dân cư nông thôn trung tâm xã

Quế Hiệp
Xã Quế Hiệp           1,60                   -   

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung DM đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021 - 2025; DM dự kiến kế hoạch đầu tư

công năm 2022;

- Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư (đại diện chủ đầu tư) các công trình dự án chuẩn

bị đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

19 Khu dân cư nông thôn trung tâm xã  Quế Minh  Xã Quế Minh           1,13                   -   

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung DM đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021 - 2025; DM dự kiến kế hoạch đầu tư

công năm 2022;

-Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư (đại diện chủ đầu tư) các công trình dự án chuẩn

bị đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 0,50 ha

20 

Khu dân cư chỉnh trang và bố trí TĐC cho các hộ

dân thuộc diện di dời tại Khu CN-TM-DV Đông

Quế Sơn

TT Hương An           2,64                   -   

- Quyết định số 05/QĐ-QPTĐ ngày 8/3/2018 của Qũy

phát triển đất tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt kế hoạch

ứng vốn Qũy phát triển đất tỉnh cho UBND huyện Quế

Sơn; Quyết định số 04/QĐ-QPTĐ ngày 1/2/2021 của

Qũy phát triển đất tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt gia

hạn thời gian hoàn trả vốn ứng nguồn vốn Qũy phát

triển đất tỉnh cho UBND huyện Quế Sơn; Quyết định số

544/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Quế

Sơn Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dư án ĐTXD, công

trình: Khu dân cư chỉnh trang và bố trí TĐC cho các hộ

dân thuộc diện di dời tại Khu CN-TM-DV Đông Quế

Sơn

 Ban Quản lý 

dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

21 Khu dân cư và bố trí TĐC thôn 3 TT Hương An  TT Hương An           4,50                   -   

Quyết định số 05/QĐ-QPTĐ ngày 8/3/2018 của Qũy

phát triển đất tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt kế hoạch

ứng vốn Qũy phát triển đất tỉnh cho UBND huyện Quế

Sơn; Quyết định số 04/QĐ-QPTĐ ngày 1/2/2021 của

Qũy phát triển đất tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt gia

hạn thời gian hoàn trả vốn ứng nguồn vốn Qũy phát

triển đất tỉnh cho UBND huyện Quế Sơn; Quyết định số

403/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện Quế

Sơn Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án ĐTXD, công

trình: Khu dân cư và bố trí TĐC thôn 3 TT Hương An

 Ban Quản lý 

dự án - Quỹ đất 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

22 
Xây dựng Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Quế

Sơn
 TT Đông Phú           0,40                   -   

Quyết định số 145/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2021của

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định V/v giao kế

hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đợt 2 năm 2021;

QĐ số 172/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2019 của Viện

kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định V/v giao kế hoạch

đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số

1152/UBND-KT ngày 02/11/2018 của UBND huyện

Quế Sơn V/v Thống nhất địa điểm đầu tư xây dựng trụ

sở làm việc mới của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện

Quế Sơn

 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện 

Quế Sơn 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

23 
Di tích lịch sử: Mộ Phạm Nhữ Dực, Đình Làng

Đồng Tràm và 2 Cây Thị
 TT Hương An           0,25                   -   

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của

UBND huyện Quế Sơn V/v Quyết định phân bổ nguồn

vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020

Phòng VH-TT 

huyện

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

24 
Tượng đài và Công viên DTLS chiến thắng Mộc

Bài thôn Phú Trung 
Xã Quế Phú           0,63                0,63 0,63

- Công văn số 146/CV-MECTA ngày 27/5/2019 của

Công ty cổ phần Mecta về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng

tượng đài công viên chiến thắng Mộc Bài.

UBND xã 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

25 

 Khu lưu niện Kháng chiến Hòn Tàu - Đèo Le 

(Tên cũ Xây dựng "Khu lưu - tưởng niệm căn cứ

chiến đấu Huyện ủy Quế Sơn - Đèo Le, Hòn

Tàu") 

 Xã Quế Long           1,65                   -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung DM đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021 - 2025; DM dự kiến kế hoạch đầu tư

công năm 2022; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày

30/9/2021 của UBND huyện Quế Sơn Phê duyệt kế

hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc để thực hiện

BT, HT và TĐC xây dựng CT: Khu lưu niện Kháng

chiến Hòn Tàu - Đèo Le 

- Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư (đại diện chủ đầu tư) các công trình dự án chuẩn

bị đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện

Ban Quản lý dự 

án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

26 Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Xã Quế 

Thuận; Quế 

Châu

          2,90                0,32      0,32 

Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án ĐTXD

Trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn

Ban Quản lý 

các Dự án 

ĐTXD tỉnh

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 2,85 ha

27 Xây dựng Trạm y tế Quế Long  Xã Quế Long           0,12                   -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của

HĐND huyện Quế Sơn V/v điều chỉnh hình thức đầu tư,

tăng tổng mức đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; DM dự kiến chuẩn bị

đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện;

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư (đại diện chủ đầu tư) các công trình dự án chuẩn

bị đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

28 Nhà sinh hoạt VH thôn Phú Vĩnh
 Xã Quế Xuân 

2 
          0,25                0,05      0,05 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của

UBND huyện Quế Sơn V/v phân bổ nguồn vốn ngân

sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để

thực hiện CTMTQGXD NTM năm 2019

UBND xã Quế 

Xuân 2 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

Page 9



 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

29 Xây dựng Nghĩa trang nhân dân Nỗng Bòng xã Quế Hiệp           4,90                   -   

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của

UBND huyện Quế Sơn Về Phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản

vẽ thi công và dự toán XD công trình: Khu cải táng mồ

mả phục vụ công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Lộc

Đại thuộc Nghĩa trang nhân dân Nỗng Bòng;

- Công văn số 1219/UBND - KTTH ngày 09/3/2020

V/v hỗ trợ kinh phí ĐTXD Khu cải táng mồ mả phục vụ

công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế

Hiệp, huyện Quế Sơn.

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

30 Xây dựng Nghĩa trang nhân dân Gò Tranh Xã Quế Thuận           5,15                   -   

- Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 V/v

Phê duyệt đề cương Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập

Quy hoạch chi tiết (1/500) Nghĩa trang nhân dân Gò

Tranh, xã Quế Thuận; Quyết định số 963/QĐ-UBND

phê duyệt Quy hoạch XD chi tiết (1/500) Nghĩa trang

nhân dân Gò Tranh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn

 UBND xã Quế 

Thuận 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

31 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Núi Đất
Xã Quế Xuân 

1
          3,10                   -   

- Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc phân bổ vốn khai thác

quỹ đất để ĐTXD cơ sở hạ tầng năm 2021

 UBND xã Quế 

Xuân 1 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

32 Nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Tây, xã Quế Mỹ

Thôn Xuân 

Tây, xã

Quế Mỹ

          0,80                   -   

Quyết số 803/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND

huyện Quế Sơn về phân bổ vốn ngân sách Trung ương,

ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để thực hiện Chương

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt

6); Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của

UBND huyện phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng và

kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Nghĩa trang

nhân dân thôn Xuân Tây

 UBND xã Quế 

Mỹ 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

53/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

33 Đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Chìm 

Thôn Xuân 

Quê, xã Quế 

Long

          1,60                0,95      0,50 0,45

-Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát

trển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của

UBND huyện Quế Sơn V/v Xuất ngân sách huyện năm

2021;

- Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của

UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt Báo cáo

KTKT đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp,

mở rộng cầu Chìm, xã Quế Long

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

65/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 0,75 ha

34 Cầu Bến Lội Xã Quế Phong           1,90                0,70 0,50     0,20   

- Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/vhỗ trợ kinh phí để đầu tư

xây dựng một số công trình dân sinh trên địa bàn huyện

Quế Sơn;

- Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của

UBND huyện về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng công trình Cầu Bến Lội, xã Quế Phong

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

65/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 0,90 ha

35 

Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện Quế

Sơn thuộc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch

- Dốc Sỏi

Tổ dân phố 

Lãnh Thượng 

1, thị trấn 

Đông Phú

          0,21                   -   

Công văn số 3786/UBND-KTN ngày 23/6/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc địa điểm Nhà quản lý

vận hành Đội truyền tải điện Quế Sơn thuộc dự án

đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Quyết định

số 1016/QĐ-CPMB ngày 04/8/2021 của BQLDA các

công trình điện Miền Trung V/v phê duyệt thiết kế bản

vẽ thi công, dự toán xây dựng hạng mục: Nhà quản lý

vận hành Đội truyền tải điện thuộc dự án đường dây

500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Ban quản lý 

các công trình 

Điện Miền 

Trung

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

65/NQ-HĐND
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

36 Dự án khôi phục tái thiết đường ĐT 611 Xã Quế Long 1,04                        0,11 0,11       

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Sở

Giao thông vận tải tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khôi phục, tuyến

đường ĐT. 611; Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày

8/8/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu

tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án

Khôi phục, tái thiết đường ĐT. 611.

Ban Quản lý 

Các CTGT tỉnh 

Quảng Nam

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

65/NQ-HĐND

37 

Dự án sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông

do xuống cấp hư hỏng sau bão lũ công trình Cầu

Liêu Km1 + 255, tuyến ĐT 611 B

Xã Quế An, 

TT. Đông Phú
2,12                        0,34 0,34   

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của

UBND tỉnh về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình sửa chữa khôi phục đảm bảo giao thông do xuống

cấp, hư hỏng do bão lũ công trình cầu Liêu Km 1 + 255,

tuyến ĐT. 611B, huyện Quế Sơn.

Ban Quản lý 

Các CTGT tỉnh 

Quảng Nam

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

65/NQ-HĐND

38 

Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới

Hồ Việt an đến các xã Quế Châu, Quế Thuận

(giai đoạn 3) 

Xã Quế 

Phong, Quế 

Long, Quế 

Châu, Quế 

Thuận và thị 

trấn Đông Phú

10,00                      2,00    2,00 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư

công năm 2022

 Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất 
Đăng kí mới

39 
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực Thăng Bình -

Duy Xuyên - Điện Bàn

Xã Quế Phú, 

Quế Xuân 1, 

Quế Xuân 2, 

TT. Hương An

0,05                        0,02      0,02 

- Quyết định số 9091/QĐ-EVN CPC ngày 20/12/2016

của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc phê

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

BQLDA Lưới 

điện Miền trung
Đăng kí mới

40 Bệnh viện đa khoa tại thị trấn Đông Phú  TT. Đông Phú           1,50                   -   

Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh mục dự án đầu

tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

UBND huyện Đăng kí mới
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

41 Nhà văn hoá xã tại thôn Trung Hạ Xã Quế Hiệp           0,10                0,10      0,10 

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của

UBND huyện Quế Sơn V/v Phân bổ nguồn vốn ngân

sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng

nông thôn mới năm 2021;

- Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 07/7/2021 của

UBND xã Quế Hiệp về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo

kinh tế kỹ thuật xây dựng

 UBND xã Quế 

Hiệp 
Đăng kí mới

42 
Mở rộng trường mẫu giáo Hương An - Phân hiệu

2
 TT Hương An           0,06                0,02 0,02     

Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của

UBND Quế Sơn V/v Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách

tỉnh, huyện năm 2021; Quyết định 542/QĐ-UBND ngày

09/6/2021 của UBND huyện Quế Sơn Phê duyệt báo

cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường mẫu giáo Hương

An

 UBND thị trấn Đăng kí mới

43 Khu dân cư thôn Bà Rén 
 xã Quế Xuân 

1 
          0,10                   -   

Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của

UBND huyện Quế Sơn về phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình Khu dân cư thôn Bà Rén; Hợp đồng

ứng vốn số 02/2020/HĐUV-QĐT ngày 7/8/2020 giữa

Qũy đầu tư phát triển Quảng Nam và Ban QLDA - QĐ

huyện Quế Sơn V/v ứng vốn từ nguồn vốn nhận ủy thác

Qũy phát triển đất tỉnh Quảng Nam để thực hiện bồi

thường, GPMB và ĐTXD công trình Khu dân cư Bà

Rén, xã Quế Xuân 1

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ đất
Đăng kí mới

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 

(11 danh mục)
104,79     22,58           22,58  -    -        -       

1 Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt 
 Xã Quế 

Thuận  
        50,00                5,45      5,45 

- Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 28 tháng 12 năm 2018 Quyết định Phê duyệt Quy

hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035;

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định về việc thành lập

Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt tại xã Quế Thuận,

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cty TNHH 

TMDV Minh 

Tiến

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

(điều chỉnh 

diện tích đất 

lúa)
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

2 
Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km962+550 (T) -

Quốc lộ 1A 
 Xã Quế Phú           2,50                2,34      2,34 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km962+550

(T) - Quốc lộ 1A

 Doanh nghiệp 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

3  Khu dân cư nông thôn Hương Quế Đông Xã Quế Phú           1,62                1,18 1,18     

- Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

ĐTXD nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông; xã Quế

Phú, huyện Quế Sơn để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án

Đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

4 Khu phố chợ Đông Phú  TT Đông Phú           3,76 0,04                   0,04 

- Công văn số 3397/UBND-KTN ngày 26/6/2018 của

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây

dựng: Khu phố chợ Đông Phú;

- Thông báo số 75/TB-SXD ngày 1/8/2016 của Sở Xây

dựng tỉnh Quảng Nam v/v mời gọi đầu tư dự án khu phố

chợ Đông Phú.

  Công ty CP 

XD&TM 591

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-

HĐND, diện 

tích chuyển 

tiếp 3,70 ha; 

điều chỉnh 

diện tích đất 

lúa

5 
Dự án xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2 -

 TT. Đông Phú
 TT Đông Phú           1,52                0,10      0,10 

- Công văn số 3020/UBND-KTN ngày 16/6/2017 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v Chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2, thị

trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

 Công ty 

TNHH Nhật 

Huy; 

Ban Quản lý 

Dự án - Quỹ 

đất (BTGPMB) 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 

6 Nhà máy nước sạch liên xã Quế Sơn  Quế Xuân 2           1,00                   -   

Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh mục dự án đầu

tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

 Đấu thầu dự án 

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

73/NQ-HĐND 
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 Đất 

chuyên 

lúa 

 Đất 

lúa 

còn lại 

 Đất 

rừng 

phòng hộ 

 Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

STT Tên danh mục công trình, dự án 
 Địa điểm 

(thôn, xã) 
 Diện tích   Chủ đầu tư 

 Trong đó sử dụng từ các loại đất 

 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.  

Ghi chú

7 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

Đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

53/NQ-HĐND 

8 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

Đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

53/NQ-HĐND 

9 Khu dân cư Đông Cầu Hương An
Thị trấn 

Hương An
        22,40 1,28                   1,28 

Nghi quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của

HĐND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1466/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 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 chủ đầu tư

2021 chuyển 

sang Nghị 

quyết số 

53/NQ-HĐND 

10 Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Xã Quế Mỹ           4,10                   -   

Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh mục dự án đầu

tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Đấu thầu thực 

hiện dự án
Đăng kí mới

11 Khu phố chợ Hương An mở rộng TT. Hương An           4,90                   -   

- Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 Phê

duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch

PTNO năm 2021;

- 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 

Đấu thầu thực 

hiện dự án
Đăng kí mới
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

TỔNG CỘNG (94 danh mục)     276,53         19,42      13,67    5,75      -           -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(92 danh mục) 
    272,88         17,78      12,03    5,75      -           -   

1
Mở rộng Cụm Công nghiệp số 1 Tiên

Cảnh 
Xã Tiên Cảnh 4,30        -           

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 07/8/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Cụm

công nghiệp số 1 Tiên Cảnh

UBND huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND, diện tích 

chuyển tiếp 0,30 ha

2 Mở rộng Cụm công nghiệp Tài Đa 
Tiên Phong, 

Tiên Thọ
25,00      -           

Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thành lập CCN

Tài Đa
Phòng KT-HT

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND , diện tích 

chuyển tiếp 50,00 ha

3 Cụm công nghiệp Rừng Cấm Tiên Hiệp 13,80      -           

Quyết định số 3924/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam

ngày 28/12/2018 Quyết định Phê duyệt Quy

hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm

2035.

Phòng KT-HT

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

4 Đường ĐH Tiên Phong đi Tiên Thọ Tiên Phong         1,30 0,05                0,05 

Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt

BCKTKT

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

5
Nâng cấp đường vào Trường mẫu giáo

Tiên Thọ
Xã Tiên Thọ         0,74 0,14                0,14 

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 08/10/2020

của UBND huyện Tiên Phước về việc phê duyệt

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp

đường vào Trường mẫu giáo Tiên Thọ

UBND xã 

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TIÊN PHƯỚC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

   (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 

(thôn, xã)

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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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

6

Nâng cấp đường ĐH 11.TP (đoạn từ

thôn Phái Bắc Tiên Kỳ đến HTX Tiên

Mỹ)

Tiên Mỹ         1,35 -           

Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt Báo

cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp

đường ĐH 11.TP (đoạn từ thôn Phái Bắc Tiên Kỳ

đến HTX Tiên Mỹ)

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

7
Đường ĐH6.TP thôn 1 Trà Khân Tiên

Hiệp  
Tiên Hiệp         1,55 -           

Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt Báo

cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

8
Đường từ QL40B-Cụm CN Tài Đa (Giai

đoạn 2)
Xã Tiên Thọ         1,00 -           

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 29/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước Quyết định bổ sung

Kế hoạch đầu tư công năm 2021, Phê duyệt chủ

trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương

đầu tư một số dự án nhóm C

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

9
Nâng cấp đường giao thông thôn 9 -

thôn 10 Tiên Thọ

Thôn 6, thôn 

7 xã Tiên Thọ
        1,04 0,05            0,05 

Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 31/08/2020

của UBND huyện Tiên Phước về việc phê duyệt

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp

đường giao thông thôn 9 - thôn 10 Tiên Thọ

UBND xã 

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

10 Cầu Sông Cà Đong Xã Tiên Thọ 0,15        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

11

Đường QL 40B (đoạn từ đường vào

tuyến cao tốc đến đường tránh TT. Tiên

Kỳ)

Xã Tiên Thọ, 

TT Tiên Kỳ
        5,47 1,70                0,64    1,06 

Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019 của

HĐND tỉnh V/v chủ trương đầu tư dự án Đường

QL 40B (đoạn từ đường vào tuyến cáo tốc đến

đường tránh TT. Tiên Kỳ) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

12

Dự án Đường tránh lũ nối nội thị Tiên

Kỳ với Quốc lộ 40B và xây dựng khu

Tái định cư làng nghề Bình Yên

TT Tiên Kỳ       30,00 2,00                0,50    1,50 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

của UBND tỉnh Quảng Nam về Dự kiến kế hoạch

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 22/4/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu

tư xây dựng công trình: Đường tránh lũ nối nội thị 

Tiên Kỳ với QL 40B

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

13
Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu -

Tiên Hà 

Thôn Hội An, 

xã Tiên Châu, 

Xã Tiên Hà

        7,00 -           

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/22020

của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ

trương một số dự án nhóm B, nhóm C 

BQL Dự án - 

Quỹ đất - Đô 

thị 

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

14

Khu xử lý rác thải Tiên Hà, Hạng mục:

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và

đường giao thông 

 Xã Tiên Hà         0,96 -           

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 19/8/2021

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt báo

cáo kinh tế kĩ thuật công trình: Khu xử lý rác thải

Tiên Hà, Hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt

bằng và đường giao thông địa điểm xã Tiên Hà,

huyện Tiên Phước

UBND xã

15 Cầu  Ông Diệm Tiên Châu Xã Tiên Châu 0,25        0,08                0,08 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

16 Tuyến Cầu Lò Rèn - Yểm Đồng Ván Xã Tiên Châu 1,00        0,80                0,40    0,40 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Phòng KTHT

17
Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH15

(Tiên Cẩm- Tiên Hà) 

Xã Tiên Hà, 

Tiên Cẩm
        2,10 0,05                0,05 

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

BQL Dự án - 

Quỹ đất - Đô 

thị 

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

18
Mở rộng đường trung tâm xã từ nhà ông

Cường đến nhà ông Tận thôn 3 

 Thôn 3 - Xã 

Tiên Ngọc 
1,45        0,03            0,03 

Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng

đường trung tâm; Địa điểm: xã Tiên Ngọc, huyện

Tiên Phước

UBND xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

19
Đập Vực Thị và tuyến đường từ trụ sở

thôn 2 đi Vực Thị

 Thôn 2 - Xã 

Tiên Ngọc 
        1,00 0,10         0,10      

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

20 Cầu Vực Dầu - Thôn 1 Xã Tiên Ngọc 0,03        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

21
Mở rộng đường trung tâm xã(giai đoạn

2)
Tiên Ngọc 0,50        0,02                0,02 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/5/2021

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt danh

mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

thuộc Chương trình MTQĐ xây dựng NTM giai

đoạn 2021-2022

UBND xã

22

Khôi phục, cải tạo tuyến ĐH 6.TP lý

trình KM6+525-Km8+540 và Km10+00-

Km12+550 huyện Tiên Phước (Dự án

LRAMP)

Xã Tiên 

Ngọc, Tiên 

Lãnh

4,04        0,16         0,16      -    -   -     

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT ngày 30/7/2019

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt Báo cáo

KTKT đầu tư xây dựng công trình: Khôi phục, cải

tạo tuyến ĐH 6.TP lý trình Km10+00-Km12+550

huyện Tiên Phước;

- Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT ngày 30/7/2019

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt Báo cáo

KTKT đầu tư xây dựng công trình: Khôi phục, cải

tạo tuyến ĐH 6.TP lý trình KM6+525-Km8+540

huyện Tiên Phước 

Ban Quản lý 

các dự án 

công trình 

giao thông 

Quảng Nam

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

23
Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH6

TP đoạn trung tâm xã Tiên Lãnh 
Tiên Lãnh         0,80 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn. 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

24 Cầu Vực Miếu Xã Tiên Lãnh 0,20        -           

Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt báo

cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Cầu Vực Miếu

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

25 Cầu Vực Sịa Tiên Ngọc         0,10 -           

Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của

HĐND huyện Tiên Phước Phê duyệt kế hoạch

đầu tư công 

 BQL Dự án - 

Quỹ đất - Đô 

thị  

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

26 Cầu Đá Hang thôn 1 Tiên Lãnh         0,10 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn. 

Phòng KT-HT

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

27
Sữa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng

Chùa
TT Tiên Kỳ 0,30        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

huyện

28 Đập Xai Mưa Xã Tiên Lãnh         0,50 -           

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07

năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về dự kiến

kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

29
Trạm bơm sông Tum 2 (Lấy nước sông

Tum)
Xã Tiên Lãnh 0,40        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

huyện

30  Hồ chứa nước Hố Khế Xã Tiên Lãnh       30,44 -           

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông

nghiệp và PTNN quyết định về chủ trương đầu tư

dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

tỉnh Quảng 

Nam 

31 Trạm bơm Gành Giang xã Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh 0,10        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

32
Trạm bơm Lò Thung 2 (lấy nước sông

Tiên)
Xã Tiên Cảnh 0,10        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

33 Hồ Suối Thỏ Xã Tiên Phong       35,00 1,00         1,00      

Báo cáo số 6395/UBND-TH ngày 30/10/2020

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo

phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

nguồn NSTW năm 2021  

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

tỉnh Quảng 

Nam

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

34 Trạm bơm Hố Da, xã Tiên Phong Xã Tiên Phong 0,05        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

huyện
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

35 Đập Hố Bứa xã Tiên Lập Tiên Lập         0,10 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn. 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

36 Hồ chứa nước Mò Ó  Xã Tiên Lập       37,30 -           

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông

nghiệp và PTNN quyết định về chủ trương đầu tư

dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT 

tỉnh Quảng 

Nam 

37

 Đập Ruộng Đàn xã Tiên Lộc

(Hồ chứa nước ruộng đàn xã Tiên Lộc

cũ) 

 Xã Tiên Lộc         2,00 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn. 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

38
Trạm bơm Thiên Lu (Lấy nước suối

Thiên Lu)
 Xã Tiên Hiệp         0,20 0,20                0,20 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

39 Đập Hố Lở Xã Tiên Thọ 0,20        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

40

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện

Quốc gia tỉnh Quảng Nam GĐ 2013-

2020 trên địa bàn huyện Tiên Phước

Toàn huyện         0,50 -                     -          -        -           -   

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

của HĐND tỉnh Quảng Nam về dự kiến kế hoạch

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh

dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 -2020

Sở Công 

Thương

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

41 Trường mầm non Tiên Kỳ TT Tiên Kỳ         2,00 -           

- Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày

27/10/2017 của UBND huyện Tiên Phước 

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường

mầm non Tiên Kỳ;

- Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày

30/10/2017 của UBND huyện Tiên Phước phê

duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công

trình: Trường mầm non Tiên Kỳ

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

42 Trường tiểu học Kim Đồng TT Tiên Kỳ 0,30        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

43 Trường mẫu giáo Tiên Phong Xã Tiên Phong         1,00 0,23                0,20    0,03 

Quyết định số 2554/QĐ-UBND của UBND huyện

Tiên Phước về phê duyệt chủ trương đầu tư Công

trình: Trường Mẫu giáo Tiên Phong

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

44 Xây dựng Trường Tiểu học Tiên Hiệp Tiên Hiệp         0,50 -           

Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 12/9/2019

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt Báo

cáo KTKT xây dựng công trình: San lấp mặt bằng

Khu trung tâm xã Tiên Hiệp

UBND huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

45 Trường mẫu giáo Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh         0,25 -           

Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/07/2020

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt báo

cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình: Trường

mẫu giáo Tiên Cảnh

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

46 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Tiên Lãnh         3,26 0,30                0,20    0,10 

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

của UBND huyện Tiên Phước về việc Phê duyệt

Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

47
Nâng cấp, mở rộng phía sau Trường

mẫu giáo Tiên An
 Xã Tiên An         0,12 0,12         0,12   

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

của ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng

phía sau Trường mẫu giáo Tiên An

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

48 Khu thể thao xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hiệp         1,00 0,10            0,10 

Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 29/3/2019

của UBND huyện Tiên Phước vv Phê duyệt Báo

cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà

thầu công trình: Khu thể thao xã Tiên Hiệp  

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

49 Sân vận động xã Tiên Ngọc 1,20        -           

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/5/2021

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt danh

mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

thuộc Chương trình MTQĐ xây dựng NTM giai

đoạn 2021-2022

UBND xã

50 Xây dựng mới khu thể thao xã  Xã Tiên Lãnh 1,20        0,82         0,70 0,12

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06

năm 2021 của UBND huyện Tiên Phước về việc

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch

lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng khu thể

thao xã Tiên Lãnh

UBND xã

51
Mở rộng khuôn viên Khu di tích Quốc

gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
Xã Tiên Cảnh         2,00 0,70                0,50    0,20 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

của HĐND tỉnh Quảng Nam về Dự kiến kế hoạch

đầu tư công năm 2021

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

52

Khu tưởng niệm các AHLS hy sinh

trong cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên

Thọ, huyện Tiên Phước

Xã Tiên Thọ         2,00 1,50                1,30    0,20 

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

của HĐND tỉnh Quảng Nam về Dự kiến kế hoạch

đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 2505a/QĐ-UBND ngày

18/10/2018 của UBND huyện Tiên Phước Phê

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu

tưởng niệm các AHLS hy sinh trong cuộc đấu

tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

53 Khu xử lý rác thải Tiên Hà Xã Tiên Hà         6,00 -           

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước Quyết định điều chỉnh

chủ trương đầu tư, điều chuyển vốn một số dự án

nhóm C năm 2021 trên địa bàn huyện

Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt Đề án

quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm

2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

54 Khu dân cư An Trung, Bình Phước  TT Tiên Kỳ         5,81 0,20                0,20 

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên

gọi Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021

của UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án

nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng

Nam đợt 2/2021

Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu 

tư
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

55
Khu dân cư xen lẻ trong khu dân cư trên

địa bàn thị trấn Tiên Kỳ
TT Tiên Kỳ         0,12 -                     -   

- Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 13/8/2019

và Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày

13/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thu

hồi đất do không còn nhu cầu sử dụng, giao

BQLDA-QĐ huyện Tiên Phước quản lý

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

56 Khu dân cư bờ Tây sông Tiên T.T Tiên Kỳ         5,70 0,10         0,10      

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

57
Khu tái định cư dự án liên kết vùng xã

Tiên Mỹ: Khu đồng gần Chùa Tiên Mỹ
 Tiên Mỹ         0,70 0,70                0,60    0,10 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 12/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước V/v thống nhất các

vị trí xây dựng các khu TĐC phục vụ cho dự án

Lên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

58

Khu tái định cư dự án liên kết vùng xã

Tiên Mỹ: Khu đồng gần Trường THPT

Huỳnh Thúc Kháng

 Tiên Mỹ         0,16 0,06            0,06 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 12/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước V/v thống nhất các

vị trí xây dựng các khu TĐC phục vụ cho dự án

Lên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

59
Khu tái định cư dự án liên kết vùng xã

Tiên Mỹ: Khu Đám Sính
 Tiên Mỹ         0,30 0,10                0,10 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 12/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước V/v thống nhất các

vị trí xây dựng các khu TĐC phục vụ cho dự án

Lên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

60
Khu tái định cư dự án liên kết vùng xã

Tiên Cảnh
 Tiên Cảnh         0,80 0,80                0,75    0,05 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 12/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước V/v thống nhất các

vị trí xây dựng các khu TĐC phục vụ cho dự án

Lên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

61

Khu tái định cư dự án liên kết vùng xã

Hiệp: Khu đồng bà Quang đoạn trước

Trạm y  tế xã

 Tiên Hiệp         0,50 0,40                0,40 

Công văn số 3625/UBND-TH ngày 12/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước V/v thống nhất các

vị trí xây dựng các khu TĐC phục vụ cho dự án

Lên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

62

Khu dân cư - TĐC Tượng đài Cây Cốc

(KV 1: Đối diện chợ mới Tiên Thọ; KV

2: Đồng Chàm)

Thôn 3- Tiên 

Thọ
        0,36 0,14            0,14 

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 30/9/2019

của UBND huyện Tiên Phước Về việc phê duyệt

chủ trương đầu tư công trình: Khu TĐC Tượng

đài Cây Cốc

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

63  KDC thôn 3 Tiên Thọ 
 Thôn 3, xã 

Tiên Thọ 
        0,45 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

64
Chỉnh trang khu dân cư nông thôn, thôn

7A Tiên Cảnh
 Xã Tiên Cảnh         0,40 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

65
Khu dân cư tập trung Gò Má thôn 1, xã

Tiên Cảnh
Xã Tiên Cảnh         1,50 0,20                0,10    0,10 

Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 11/7/2018

của UBND huyện Tiên Phước V/v phê duyệt Kế

hoạch thu hồi đất thực hiện công trình: Khu bố trí

dân cư tập trung Gò Má thôn 1, xã Tiên Cảnh

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 
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Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 
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đặc 
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TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

66 Khu dân cư phố chợ Tiên Cẩm Xã Tiên Cẩm         1,31 0,20                0,20 

Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21/3/2019

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt Báo

cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

67  Khu dân cư chợ Tiên Phong Xã Tiên Phong         1,00 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

68  Khu dân cư Đồng Bà Hiền Xã Tiên Phong         1,00 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

69  Khu dân cư Đồng Đình  Xã Tiên Phong         0,40 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

70 Khu dân cư, TĐC Đồng Quang Tiên Mỹ Xã Tiên Mỹ 1,00        1,00                1,00 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

của HĐND huyện Tiên Phước về việc quyết định

chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa

bàn huyện Tiên Phước

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng
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Chủ đầu tư Ghi chú 
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TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

71
Khu tái định cư Đường dây 500 KV

Quảng Trạch - Dốc sỏi
Tiên Lãnh         1,00 0,95                0,65    0,30 

Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017

của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh

tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500 kV Quảng

Trạch - Dốc Sỏi và Dự án đường dây 500 kV Dốc

Sỏi - Pleiku 2; Công văn số 428/UBND-TH ngày

11/3/2020 của UBND huyện Tiên Phước v/v lập

hồ sơ, thủ tục xây dựng Khu tái định cư dự án

Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn

qua địa bàn xã Tiên Lãnh 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

72  Khu dân cư, TĐC đồng Xã Luật  Xã Tiên Lãnh         0,50 0,05            0,05 

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất -Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

73  Khu dân cư Gò Lý  Xã Tiên An         0,50 -           

Quyết định sô 2937/QĐ-UBND ngày 28/9/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn; 

Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước Quyết định điều chỉnh

CTĐT, Điều chuyển vốn một số dự án nhóm C

năm 2021 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

74
Khu dân cư và hệ thống thoát nước

KDC thôn Hội An
Xã Tiên Châu         0,80 0,62                0,37    0,25 

Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt

phương án chi tiết BTHT-TĐC công trình: Hệ

thống thoát nước KDC thôn Hội An, trung tâm xã

Tiên Châu

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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+9)
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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.  

75
Điểm sắp xếp dân cư tập trung Đồng

Làng
Xã Tiên Châu 1,20        1,20                0,80    0,40 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

76
Xây dựng nhà văn hóa gắn với khu thể

thao thôn An Tây
TT Tiên Kỳ         0,35 0,26                0,16    0,10 

- Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày

31/10/2019 của UBND huyện Tiên Phước về Phê

duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình Nhà

sinh hoạt cộng đồng thôn An Tây;

- Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày

18/12/2019 của UBND huyện Tiên Phước về phê

duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây

dựng công trình nâng cấp khu văn hóa thể thao

An Tây

UBND thị 

trấn

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

77 Nhà văn hóa khối phố Tiên Bình TT Tiên Kỳ 0,10        -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

 UBND thị 

trấn Tiên Kỳ 

78 Xây dựng nhà văn hóa xã Xã Tiên Hiệp         0,10 -           

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 26/3/2019

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt

BCKTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công

trình: Nhà văn hóa xã Tiên Hiệp

UBND xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

79 Nhà văn hóa thôn Phường Thuốc Xã Tiên Phong 0,08        0,08            0,08 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về việc thông qua dự

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

80 Xây dựng thư viện huyện TT Tiên Kỳ         0,19 -           

- Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

của UBND huyện Tiên Phước Phê duyệt Điều

chỉnh, BS Báo cáo KT-KT XD công trình

UBND huyện

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

Page 15



(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng
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TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 
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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.  

81
Xây dựng nhà văn hóa khu thể thao đa

năng huyện Tiên Phước
T.T Tiên Kỳ         0,75 -           

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/09/2020

của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc

Giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây

dựng năm 2021 và các công trình dự kiến đầu tư

khi xuất hiện nguồn vốn.

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

82 Trụ sở UBND xã Tiên Ngọc  Tiên Ngọc         0,30 -           

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

của HĐND huyện Tiên Phước về quyết định chủ

trương đầu tư một số dự án nhóm C năm 2021

trên địa bàn huyện

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

83 Di dân khẩn cấp thôn 1, xã Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh         4,50 0,07                0,06    0,01 

Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam V/v giao nhiệm vụ chủ

đầu tư các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai

từ nguồn dự phòng NS Trung ương năm 2020

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND 

84
Đường giao thông nối đường Tôn Đức

Thắng đến đường trên đỉnh kè

Thị trấn Tiên 

Kỳ
        0,38 -           

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 24/10/2019

của UBND huyện Tiên Phước V/v phê duyệt Báo

cáo KTKT đầu tư xây dựng Đường giao thông nối

đường Tôn Đức Thắng đến đường trên đỉnh kè

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - Đô Thị

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND 

85
Cầu bà  Đáng và đường dẫn 2 đầu cầu 

thôn 4
 Xã Tiên Hiệp         0,30 -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về thông qua dự kiến

kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

86 Trường tiểu học, THCS Trần Quốc Toản  Xã Tiên Ngọc         0,67 -           

Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

của UBND huyện Tiên Phước về việc phê duyệt

Báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng công

trình : Trường tiểu học, THCS  Trần Quốc Toản 

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND
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Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước.  

87 Khu TĐC Mở rộng Trung tâm y tế huyện

Thôn An 

Trung, Tiên 

Kỳ

        0,06 -           

Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

của UBND huyện Tiên Phước V/v Phê duyệt Báo

cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng

Thông báo số 85/TLST-HC ngày 6/10/2021 của

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo về

việc thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về việc

"Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành

chính về lĩnh vực quản lí đất đai"

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 


88 Khu Dân cư Dốc Bà Hòe Xã Tiên Phong         0,21 0,21            0,21 

- Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 22/4/2018

của UBND huyện Phê duyệt phương án bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày

30/12/2017 của UBND huyện Tiên Phước Phê

duyệt phương án phân lô chi tiết công trình: Khu

TĐC Đồng bà Hòe

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
 

89 Khu dân cư Đồng ông Tuấn Tiên Phong         1,00 0,10                0,10 

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày15/10/2019

của UBND huyện Tiên Phước V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư Khu dân cư Đồng ông Tuấn xã Tiên

Phong

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

90
Khu dân cư và TĐC di dời khẩn cấp 

vùng sạt lỡ Đồng Lầy
Tiên Lãnh         2,63 -           

Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

của UBND huyện Tiên Phước Phê duyệt Báo cáo

KTKT công trình: Khu TĐC di dời khẩn cấp vùng

sạt lỡ thôn Đồng Lầy

Ban Quản lý 

dự án - Quỹ 

đất - UBND 

xã

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
 

91
Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang nhân dân 

xã Tiên Châu
 Tiên Châu         2,00 -           

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2021 của

HĐND huyện Tiên Phước về thông qua dự kiến

kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND xã

 2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
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(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

Tổng cộng

 Đất 

chuyên 

lúa nước 

 Lúa 

nước 

còn lại  

Chủ đầu tư Ghi chú 
 

Rừng 

phòng 

 hộ 

 Rừng 

đặc 

dụng 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

92 Khu TĐC dự án đường QL 40B Tiên Thọ         0,50 0,20                0,20 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 29/11/2021

của UBND huyện Tiên Phước Quyết định bổ sung

Kế hoạch đầu tư công năm 2021, Phê duyệt chủ

trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương

đầu tư một số dự án nhóm C

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT Quảng 

Nam

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 
 

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (02 danh mục)
        3,65           1,64        1,64        -        -   

1
Trạm biến áp 110kV Tiên Phước và đấu

nối

TT Tiên Kỳ, 

xã Tiên 

Phong, xã 

Tiên Thọ, xã 

Tiên Mỹ, xã 

Tiên Cảnh

        1,50 0,21                0,21 

Công văn số 6949/UBND-KTN ngày 21/11/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thỏa thuận hướng

tuyến ĐZ 110kV, 35kV, 22kV và TBA 110kV

Tiên Phước.

Ban Quản lý 

lưới điện 

miền Trung

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

2 Khu phố mới Phước An TT Tiên Kỳ         2,15 1,43                1,43 

Công văn số 2229/UBND - KTN ngày

27/05/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển bất

động sản Khu phố mới Phước An, huyện Tiên

Phước. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Hạ 

tầng Quảng 

Nam

2021 chuyển sang 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND 

Page 18



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (37 danh mục) 146,90 19,34 5,15 11,89 2,30

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(32 danh mục)
111,15 15,26 1,20 11,76 2,30

1 Chợ trung tâm xã Phước Ninh Phước Ninh 0,25

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND

huyện Nông Sơn phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây

dựng công trình: Chợ Trung tâm xã Phước Ninh

UBND xã 

Phước Ninh

chuyển tiếp 

2021

2
Trường Mẫu giáo Phượng Hồng phân

hiệu Phước Ninh
Phước Ninh 0,29

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND

xã Phước Ninh về việc thống nhất danh mục đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Phước Ninh từ nguồn

vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn

mới (thực hiện năm 2022)

UBND xã 

Phước Ninh

3
Mở rộng trường tiều học và trung học

cơ sở Huỳnh Thúc Kháng
Phước Ninh 0,31

Quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND

huyện Nông Sơn phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công

trình mở rộng trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2021

4 Trường Mẫu giáo Hướng Dương Quế Trung 0,10

QĐ số 5700/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện

Nông Sơn phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng

công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện Nông 

Sơn

5
Đường giao thông từ ĐH7.NS đi Hóc

Xoài – Hố Sến 
Ninh Phước 7,20 3,60 3,60

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND

tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018

kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày

06/12/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 2635/QĐ-

UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Nông Sơn về

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

công trình

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2020, 2021

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NÔNG SƠN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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 

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

6
Đường ô tô đến Trung tâm hành chính

xã Ninh Phước
Ninh Phước 6,50 0,40 0,40

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh

Phước (sáp nhập xã Quế Phước và xã Quế Ninh)

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2020, 2021

7 Đường Trường Sơn Đông
Phước Ninh; 

Quế Lâm
44,64

Quyết định số 131/QĐ-BQP ngày 23/01/2006 của Bộ

Quốc Phòng v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường

Trường Sơn Đông

Bộ Quốc 

Phòng

chuyển tiếp 

2020, 2021

8

Nâng cấp tuyến đường giao thông từ

quốc lộ 14H đến đường vào kho đạn

CK55 

 Quế Trung 2,10 0,60 0,60

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND

huyện Nông Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án

nhóm C từ nguồn ngân sách huyện năm 2022

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

9
Di tích dinh bà Thu Bồn, hạng mục:

Đường nội bộ, các hạng mục phụ trợ  
 Quế Trung 1,70

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND

huyện Nông Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án

nhóm C phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C 

UBND xã Quế 

Trung

10
 Đường ô tô đến Trung tâm hành

chính xã Ninh Phước (bổ sung)
 Quế Trung 2,30 2,30 2,30

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh

Phước (sáp nhập xã Quế Phước và xã Quế Ninh)

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

11

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH4.NS

(đoạn từ cầu Nông Sơn đến làng Đại

Bình)

Quế Trung 4,69

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế

hoạch đầu tư công năm 2021 và Thông báo 274/TB-

UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc

họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày

12/7/2021

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

12
Nâng cấp tuyến giao thông đường bao

thôn Đại Bình (Bổ sung)
Quế Trung 0,05

Quyết định số 1863/QĐ-UBND  ngày 25/9/2017 của

UBND huyện Nông Sơn phê duyệt chủ trường đầu tư xây

dựng công trình: Nâng cấp tuyến giao thông đường bao

thôn Đại Bình

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

13
Đường nội thị Trung tâm huyện (bổ

sung)
Quế Trung 6,80 0,50 0,50

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND

tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội

thị trung tâm huyện Nông Sơn; Quyết định số 54/QĐ-

HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND tỉnh về việc phê

duyệt chủ trương đầu tư Đường nội thị trung tâm huyện

Nông Sơn (tiến độ thực hiện dự án từ 2016-2022)

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2019, 2020, 

2021

14
Đường ô tô đến Trung tâm hành chính

xã Ninh Phước (Quế Trung)
Quế Trung 10,00 1,60 1,60

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh

Phước (sáp nhập xã Quế Phước và xã Quế Ninh)

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2020, 2021

15
Nâng cấp đường Trung tâm thôn Đại

Bình
Quế Trung 2,50

Quyết định số 2054 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm

2019 của UBND huyện Nông Sơn Phê duyệt Báo cáo kinh

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp đường

Trung tâm thôn Đại Bình (đang thực hiện GPMB)

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

chuyển tiếp 

2019, 2020, 

2021

16
Sữa chữa đường tránh lũ trung tâm

huyện Nông Sơn
Quế Trung 0,12

Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND

huyện Nông Sơn phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây

dựng Công trình: Sửa chữa đường tránh lũ trung tâm

huyện Nông Sơn

Ban QLDA 

đầu tư XD - 

PTQĐ huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2021

17

 Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục:

đường nội bộ trong điểm du lịch và

bãi đỗ xe

 Quế Trung 0,20 0,03

0,03

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/6/2020 của HĐND

huyện Nông Sơn quyết định chủ trương đầu tư dự án:

Điểm du lịch Đại Bình, hạng mục: đường nội bộ trong

điểm du lịch và bải đỗ xe

Ban QLDA 

đầu tư XD - 

PTQĐ huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2021

18

 Tuyến đường ĐH14.NS đoạn trường

THPT Nông Sơn đến cầu Bà Đội;

Hạng mục: Vỉa hè, hệ thống thoát nước

 Quế Trung 0,35

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của

UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT tuyến đường

ĐH14.NS đoạn trường THPT Nông Sơn đến cầu Bà Đội;

Hạng mục: Vỉa hè, hệ thống thoát nước

Ban QLDA 

đầu tư XD - 

PTQĐ huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2021

19  Khôi phục, tái thiết đường ĐT 611  Sơn Viên 0,05

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư

Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khôi

phục, tái thiết đường ĐT.611; Quyết định số 451/QĐ-

SGTVT ngày 12/8/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khôi phục, tái thiết

tuyến đường ĐT.611

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

20
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia
Ninh Phước 0,03

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021

21
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia
Phước Ninh 0,01

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021

22
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia
Quế Lâm 0,01

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021

23
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia
Quế Lộc 0,03

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021

24
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia
Quế Trung 0,04

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021

25
Dự án điện cấp nông thôn từ lưới điện

quốc gia 
 Sơn Viên 0,05 0,02

0,02

Quyết định số số 1422/QD-UBND ngày 15/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam 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

BQL các công 

trinh xây dựng 

tỉnh Quảng 

Nam

chuyển tiếp 

2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

26  Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn  Quế Trung 9,64 2,07

2,07

Quyết định số số 2820/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án nâng cấp đập Hố Cái, Nông Sơn

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

27  Nhà thi đấu đa năng  Quế Trung 0,94
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND

huyện Nông Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

DA ĐTXD - 

PTQĐ huyện 

chuyển tiếp 

2020, 2021

28 Sân vận động huyện (bổ sung) Quế Trung 0,16 0,01 0,01
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND

huyện Nông Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

DA ĐTXD - 

PTQĐ huyện 

chuyển tiếp 

2020, 2021

29 Nhà đón tiếp Đại Bình Quế Trung 0,09
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND

huyện Nông Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban Quản lý 

DA ĐTXD - 

PTQĐ huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2020, 2021

30
Khu dân cư đường tránh lũ Trung tâm

huyện Nông Sơn
Quế Trung 2,80 0,70 0,60 0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/10/2020 của HĐND

huyện Nông Sơn quyết định chủ trương đầu tư các dự án

nhóm C khởi công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện;

NQ 37/NQHĐND ngày 12/10/2020 của HĐND huyện

Nông Sơn thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

năm 2021

Ban QLDA 

đầu tư XD - 

PTQĐ huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2021

31 Khu tái định cư số 2 Quế Trung 2,21 0,83 0,83

Công văn số 3169/UBND-KTN ngày 5/6/2019 của HĐND

tỉnh về bố dung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử

dụng đất năm 2019 trên địa bàn Nông Sơn, Phước Sơn;

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội

đồng nhân dân huyện Nông Sơn về thống nhất chủ trương

đầu tư dự án cấp thiết năm 2019; Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Nông Sơn phê

duyệt báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công

trình: Khu tái định cư số 2

UBND huyện 

Nông Sơn

chuyển tiếp 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

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 Ghi chú Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

32

Cụm CN Nông Sơn (Bao gồm 2,20 ha

hạng mục: San ủi mặt bằng, hệ thống

hạ tầng đã thông qua tại Nghị quyết số

46/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của

HĐND huyện Nông Sơn về phê duyệt

chủ trương đầu tư các dự án nhóm C

và 2,79 ha còn lại từ KHSD đất 2021

chuyển sang)

Quế Trung 4,99 2,60 2,60

Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của

HĐND huyện Nông Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư

các dự án nhóm C từ nguồn ngân sách huyện năm 2022

Ban QL dự án 

đầu tư xây 

dựng - Phát 

triển quỹ đất 

huyện Nông 

Sơn

chuyển tiếp 

2019, 2020, 

2021

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (05 danh mục)
35,75 4,08 3,95 0,13

1
Khu phố chợ Trung Phước, xã Quế

Trung
Quế Trung 9,85 0,13 0,13

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 lụa 

chọn nhà đầu 

tư

chuyển tiếp 

2021

2

Nhà máy nước trung tâm huyện và các

xã lân cận trên địa bàn xã Quế Trung,

huyện Nông Sơn

Quế Trung 1,00

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chấp thuận chủ

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Công ty Cổ 

phần 6.3

chuyển tiếp 

2021

3 Khu dân cư Bắc Bàu Sen Quế Trung 6,90 3,95 3,95

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 lụa 

chọn nhà đầu 

tư

chuyển tiếp 

2021

4 Khai trường khai thác than (bổ sung) Phước Ninh 13,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 10/CN-UBND ngày 31/5/2012

của UBND tỉnh Quảng Nam cấp để thực hiện dự án đầu tư

xây dựng công trình cải tạo, mở rộng mỏ than Nông Sơn

Công ty cổ 

phần Than - 

Điện Nông 

Sơn -TKV

5 Khai trường khai thác than (bổ sung) Quế Trung 5,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 10/CN-UBND ngày 31/5/2012

của UBND tỉnh Quảng Nam cấp để thực hiện dự án đầu tư

xây dựng công trình cải tạo, mở rộng mỏ than Nông Sơn

Công ty cổ 

phần Than - 

Điện Nông 

Sơn -TKV
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Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TỔNG CỘNG (34 danh mục) 465,45 24,80 15,59 9,21

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (25 danh

mục)
179,32 7,18 7,08 0,10

1
Đường giao thông vào nhà Văn hóa thôn 1, xã 

Trà Don
Trà Don 1,00

Quyết định 1472/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My V/v Phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2021 (nguồn NS huyện) cho các dự 

án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư; Quyết định số 

763/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện 

Nam Trà My v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và 

Quản lý các dự án 

đầu tư

xây dựng huyện

2 Trường PTDTBT - THCS Trà Leng Trà Leng 2,00

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 

HĐND huyện Nam Trà My về kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai 

đoạn 2021 - 2025

Trung tâm 

PTQĐ&QLDA 

ĐTXD huyện

3 Trường PT DTBT - tiểu học Trà Leng (Đèn Pin) Trà Leng 0,30

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 

HĐND huyện Nam Trà My về kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai 

đoạn 2021 - 2025

Trung tâm 

PTQĐ&QLDA 

ĐTXD huyện

4
Đường Trường Sơn Đông (Gói thầu 9A đoạn

Km 113_616,72 - Km 115+00)
Trà Mai 2,51

Các quyết định của Bộ Quốc phòng số 131/QĐ-BQP 

ngày 23/1/2006 và điều chỉnh dự án số 2944/QĐ-

BQP ngày 17/8/2011; quyết định số 3085/QĐ-BQP 

ngày 8/10/2020

Ban quản lý dự án 

46/Bộ Tổng tham 

mưu

5 Mở rộng trường THCS Trà Tập Trà Tập 0,30

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021

UBND huyện 
2020, 2021 

ch/sang

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NAM TRÀ MY ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

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

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

Đơn vị tính: ha

Page 1



Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

6 Mở rộng trường tiểu học Trà Vân Trà Vân 0,20

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021

Trung tâm 

PTQĐ&QLDA 

ĐTXD huyện

7

Trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn

kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng

chống lũ, sạt lỡ đất gia tăng trong bối cảnh biến

đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng

điểm thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng

Nam (Hạng mục: Đường lâm sinh)

Trà Cang, 

Trà Linh, 

Trà Nam, 

Trà Don

81,82 0,53 0,53

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v quyết định chủ trương 

đầu tư dự án; Vốn Ngân sách tỉnh, huyện và vốn 

chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng 

trưởng xanh

UBND huyện 
2020, 2021 

ch/sang

8 Khu tái định cư thôn 1 Trà Don Trà Don 5,00

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021;Quyết định 

617/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện 

Nam Trà My phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn 

1 Trà Don.

2021 

ch/sang

9
Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà

Dơn
Trà Dơn 27,00 5,00 5,00

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của 

HĐND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án B, nhóm C

UBND huyện 
2020, 2021 

ch/sang

10
Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND

xã Trà Leng (ĐH1.NTM)

Trà Dơn, 

Trà Leng
1,00

Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh Phê duyệt dự án ĐTXD CT Đường giao 

thông từ QL40 vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam 

Trà My (ĐH1.NTM).

2021 

ch/sang

11
Tuyến đường ĐH9.NTM đoạn từ xã Trà Mai -

Đông Trường Sơn
Trà Mai 1,00

Quyết định 627/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của 

UBND tỉnh Phê duyệt dự án ĐTXD CT Tuyến đường 

ĐH 9.NTM đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn.

2021 

ch/sang
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Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

12
Nâng cấp đường nội thị Tắc Pỏ (từ Km101

QL40B đi ngã ba bà Huề)
Trà Mai 11,00

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 5/7/2019 của 

HĐND huyện thông qua danh mục dự án đầu tư công 

năm 2020; Công văn 506/UBND-TCKH ngày 

12/7/2019 của UBDN huyện V/v phân công nhiệm vụ 

chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2020; Ngân sách 

nhà nước

UBND huyện 
2020, 2021 

ch/sang

13
Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh,

huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM)

Trà Mai, 

Trà Vân; 

Trà Vinh

1,00

Quyết định 1750/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND tỉnh Phê duyệt dự án ĐTXD CT Đường giao 

thông từ Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh, huyện Nam 

Trà My (ĐH5.NTM).

2021 

ch/sang

14

Giải phóng mặt bằng, san nền, mở đường giao

thông và hạ thế điện vào khu trường bắn - thao

trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện

Nam Trà My

Trà Tập 9,27 1,15 1,15

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021; Quyết định 

997/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND huyện 

Nam Trà My phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 

số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện 

Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị 

đầu tư kế hoạch năm 2021

2021 

ch/sang

15
Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng

công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà my
Trà Tập 4,00

Quyết định 1439/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My Phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư và các 

công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh Địa 

điểm xây dựng: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

UBND huyện 
2020, 2021 

ch/sang

16
Nâng cấp mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang -

Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My

Trà Tập, 

Trà Cang; 

Trà Linh

12,30

Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My Phân bố kế hoạch vốn 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp 

mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc 

vùng ATK.

2021 

ch/sang
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Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

17
Đường Trường Sơn Đông (đoạn Km 140 - Km

142)

Trà Vân; 

Trà Vinh
6,53 0,40 0,40

Các quyết định của Bộ Quốc phòng số 131/QĐ-BQP 

ngày 23/1/2006 và điều chỉnh dự án số 2944/QĐ-

BQP ngày 17/8/2011; quyết định số 3085/QĐ-BQP 

ngày 8/10/2020

Ban quản lý dự án 

46/Bộ Tổng tham 

mưu

2021 

ch/sang

18 Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Trà Mai 5,00

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 5/7/2019 của 

HĐND huyện thông qua danh mục dự án đầu tư công 

năm 2020

UBND huyện 
2021 

ch/sang

19 Nhà văn hóa xã Trà Nam Trà Nam 0,50

Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của 

UBND huyện Nam Trà My Phê duyệt bổ sung tổng 

mức đầu tư và báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng nhà văn hóa xã Trà Nam; Nghị quyết số 96/NQ-

HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện Nam Trà 

My điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế 

hoạch năm 2021

2021 

ch/sang

20 Khu thể thao xã Trà Cang Trà Cang 0,45 0,10 0,10

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021; Quyết định 

chủ trương đầu tư số 2559/QĐ-UBND ngày 

23/10/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án

UBND xã
2020, 2021 

ch/sang

21
Xây dựng khẩn cấp Khu tái định cư cho các hộ

bị mất nhà cửa do thiên tai tại xã Trà Leng
Trà Dơn 3,39

 Quyết định 3054/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của 

UBND huyện Nam Trà My V/v Quyết định phê duyệt 

hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Xây dựng khẩn cấp Khu tái định cư cho 

các hộ bị mất nhà cửa do thiên tai tại xã Trà Leng

2021 

ch/sang

22

Xây dựng khẩn cấp Khu tái định cư cho các hộ

bị mất nhà cửa do thiên tai tại nóc ông Sinh,

thôn 1 Trà Vân

Trà Vân 1,12

Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của 

UBND huyện Nam Trà My V/v Quyết định phê duyệt 

hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Xây dựng khẩn cấp Khu tái định cư cho 

các hộ bị mất nhà cửa do thiên tai tại nóc ông Sinh, 

thôn 1 Trà Vân

2021 

ch/sang
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Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

23 Trụ sở làm việc xã Trà tập Trà Tập 1,70

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của 

HĐND huyện Nam Trà My điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự 

án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021

UBND xã
2021 

ch/sang

24

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

Trà Cang; 

Trà Tập; 

Trà Dơn; 

Trà Mai

0,21
Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Công thương 

tỉnh Quảng Nam

2020, 2021 

ch/sang

25

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc

gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ODA do EU

tài trợ, giai đoạn 2018 - 2020

Trà Cang; 

Trà Tập; 

Trà Dơn; 

Trà Mai; 

Trà Linh; 

Trà Don; 

Trà Nam; 

Trà Vinh; 

Trà Leng

0,72
Quyết định 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Công thương 

tỉnh Quảng Nam

2020, 2021 

ch/sang

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (09

danh mục)
286,13 17,62 8,51 9,11

1 Thủy điện Nước Bươu
Trà Cang; 

Trà Tập
23,12 5,44 0,35 5,09

Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 3269/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của 

UBND tỉnh V/v Quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án

Công ty CP Thủy 

Điện Nước Bươu

2020, 2021 

ch/sang

2 Thủy điện Trà Leng 1
Trà Dơn, 

Trà Leng
32,09

Quyết định chủ trương đầu tư số 289/QĐ - UBND 

ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam giao 

cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng làm chủ 

đầu tư

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đất 

Quảng

 2020, 2021 

ch/sang

3 Thủy điện Trà Leng 2
Trà Dơn, 

Trà Leng
42,90 0,07 0,07

Công văn số 2831/UBND-KTN ngày 31/5/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư 

các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My 

và lưới điện 110kv đấu nối

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đất 

Quảng

2020, 2021 

ch/sang
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Tổng 

cộng
LUC LUK RPH RDD

(1) (2) (3) (7) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng diện 

tích thu 

hồi  

Tăng thêm 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 Ghi chú

4

Đường dây 110kV & TBA 110KV dùng chung

đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ

thống điện Quốc gia

Trà Don, 

Trà Mai, 

Trà Cang, 

Trà Dơn, 

Trà Tập

38,80 0,78 0,51 0,27

Quyết định 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu 

tư dự án; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

29/9/2021 về quyết định chủ trương chuyển mục đích 

rừng

Công ty CP Tư vấn 

và phát triển điện 

Cửu Long

 2020, 2021 

ch/sang

5 Thủy điện Trà Linh 2 Trà Linh 4,86

Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của 

UBND TỈnh V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án; 

Công văn 6336/UBND-KTTH ngày 5/11/2018 của 

UBND tỉnh V/v giãn tiến độ thực hiện dự án

Công ty CP Thủy 

Điện Ngọc Linh

 2020, 2021 

ch/sang

6 Thủy điện Trà Linh 1
Trà Linh, 

Trà Cang
38,00 4,89 4,89

Quyết định 277/QĐ-UBND ngày 25/1/2019 của 

UBND tỉnh V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Thủy điện Trà Linh 1

Công ty TNHH 

Thanh Bình

2020, 2021 

ch/sang

7 Thủy điện Tăk Lê Trà Nam 51,54 2,49 2,00 0,49

Quyết định chủ trương đầu tư số 3855/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 484/QĐ-BCT ngày 14/2/2020 của Bộ Công 

Thương

Công ty TNHH 

Thanh Bình

 2020, 2021 

ch/sang

8 Thủy điện Nước Lah 1
Trà Vân, 

Trà Don
22,44 3,95 0,69 3,26

Quyết định chủ trương đầu tư số 312/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy 

điện Nước Lah 1

Công ty CPXD Kỳ 

Hưng

2020, 2021 

ch/sang

9 Thủy điện Nước Lah 2
Trà Vân, 

Trà Don
32,38

Quyết định chủ trương đầu tư số 313/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy 

điện Nước Lah 2

Công ty CPXD Kỳ 

Hưng

 2020, 2021 

ch/sang
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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) (12)  (14) 

TỔNG CỘNG (64 danh mục) 399,39 24,47 4,09 4,10 16,28

I
Dự án thuộc ngân sách nhà nƣớc 

(50 danh mục)
253,97 20,90 3,91 1,11 15,88

1
Đường giao thông vào vùng phát triển cây

dược liệu xã Phước Thành

Phước 

Thành
18,10 0,10 0,10

QĐ số 450/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 

của UBND huyện Phước Sơn về phê 

duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình đường giao thông vào vùng 

dược liệu xã Phước Thành

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

2

Đường giao thông liên kết vùng Phước

Thành - Trà My, đoạn qua vùng sản xuất

dược liệu Phước Sơn

Phước 

Thành
35,59 18,88 2,90 0,10 15,88

 Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 

17/9/2018 và Quyết định số 3011/QĐ-

UBND ngày 08/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng.

BQLDA 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ  

2020

3

Đường giao thông nối xã Phước Năng -

Phước Chánh (ĐH6-PS) (tên 2021: Đường

giao thông Phước Chánh – Phước Năng

(ĐH6-PS))

Phước 

Chánh
5,32 0,30 0,30

Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 

02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt chủ trương đầu tư

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ  

2020, 2021

4

Đường giao thông nối xã Phước Năng -

Phước Chánh (ĐH6-PS) (tên 2021: Đường

giao thông Phước Chánh – Phước Năng

(ĐH6-PS))

Phước 

Năng
7,50 0,50 0,50

Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 

02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt chủ trương đầu tư

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

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

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN PHƢỚC SƠN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

Đơn vị tính: ha 

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

5 Cầu Xà Ka Phước Công
Phước 

Công
1,60 0,01 0,01

Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 

1588/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của 

UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

6 Đường vào khu sản xuất thôn 4
Phước 

Thành
0,48

QĐ số 1617/QĐ-UBND ngày 

23/7/2020 của UBND huyện Phước 

Sơn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

thuộc chương trình NTM năm 2020

UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

7 Cầu Đăk Mét xã Phước Lộc Phước Lộc 3,00

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 

06/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu 

Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước 

Sơn

UBND huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

8
Xây dựng bờ kè Sông trường xã Phước Hòa

và Phước Hiệp
Phước Hòa 0,50

QĐ số 3056/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND tỉnh về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè Sông 

Trường (đoạn qua xã Phước Hòa và xã 

Phước Hiệp), huyện Phước Sơn

UBND huyện 

9
Xây dựng bờ kè Sông trường xã Phước Hòa

và Phước Hiệp

Phước 

Hiệp
2,40

QĐ số 3056/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND tỉnh về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè Sông 

Trường (đoạn qua xã Phước Hòa và xã 

Phước Hiệp), huyện Phước Sơn

UBND huyện 

10
Bờ kè chống sạt lở Trường TH&THCS và

Sân vận động xã Phước Thành

Phước 

Thành
1,00

Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 

13/4/2021 của UBND huyện Phước Sơn 

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn

chuyển 

tiếp từ 

2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

11
Đường ĐH5.PS (đoạn Phước Công – Phước

Lộc)

Phước 

Công; 

Phước Lộc

17,00

QĐ 2254/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường ĐH5.PS (đoạn Phước Công - 

Phước Lộc), huyện Phước Sơn; 

 UBND 

huyện Phước 

Sơn  

chuyển 

tiếp từ 

2021

12
Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn

Phước Kim – Phước Thành)

Phước 

Kim; 

Phước 

Thành

34,00
Quyết định số 2313/QĐ-UBND 

12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

 UBND 

huyện Phước 

Sơn  

chuyển 

tiếp từ 

2021

13
Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn

Phước Thành – Phước Lộc)

Phước 

Thành; 

Phước Lộc

15,00
Quyết định số 2314/QĐ-UBND 

12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

 UBND 

huyện Phước 

Sơn  

chuyển 

tiếp từ 

2021

14
Sửa chữa nâng cấp tuyến ĐH1.PS (Phước

Chánh – Phước Kim)

Phước 

Chánh
1,50

QĐ số 349/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 

của UBND huyện Phước Sơn về phê 

duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình sữa chữa nâng cấp tuyến 

đường ĐH 1.PS (Phước Chánh - Phước 

Kim)

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn

chuyển 

tiếp từ 

2021

15
Sửa chữa khắc phục tuyến ĐH4.PS (Phước

Mỹ - Phước Công)

Phước 

Mỹ; 

Phước 

Công

1,70

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 6)

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

16
Đường giao thông thôn 1 thôn 4 xã Phước

Đức
Phước Đức 2,50

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 11)

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn

17
Bờ kè khu giãn dân thôn Lao Mưng xã

Phước Xuân

Phước 

Xuân
0,30

QĐ số 1841/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 

2361/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của 

UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình Bờ kè khu giãn dân thôn Lao 

Mưng xã Phước Xuân

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn

18
Bờ kè khu dân cư thôn 1 (Trà Văn B cũ) xã

Phước Kim
Phước Kim 0,50

QĐ số 2410/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt báo cáo KTKT

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn

19
Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 -

Km89+700, tỉnh Quảng Nam

Phước 

Xuân; 

Phước 

Hiệp; 

Phước Hòa

74,11

QĐ 1531/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2021 

của Bộ GTVT phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án

BQL DA 

đường Hồ 

Chí Minh

20 Thủy lợi Nước Xoi xã Phước Thành
Phước 

Thành
0,5

Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021 của UBND huyện về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án.

BQL dự án 

ĐTXD và 

PTQĐ huỵện
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

21

Kênh mương thủy lợi Krung – Krang và

khai hoang 03ha ruộng lúa nước thôn Lao

Đu, xã Phước Xuân

Phước 

Xuân
4,00

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình hệ tống kênh  

mương thủy lợi Krung Krang và khai 

hoang 03 ha ruộng lúa nước thôn Lao 

Đu

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn

chuyển 

tiếp từ 

2021

22
Xây dựng khu bảo tồn văn hóa dân tộc

Bhnoong (HM: điện và mương thoát nước)
Khâm Đức 0,40 0,10 0,10

QĐ 2017/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 

của UBND huyện Phước Sơn phê duyệt 

báo cáo KTKT

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

23
Bờ kè chống sạt lở trường TH&THCS bán

trú xã Phước Kim
Phước Kim 0,30

QĐ số 479/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 

của UBND huyện Phước Sơn về phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án

BQL DA 

huyện

24
Mở rộng khuôn viên sân vận động xã Phước

Thành

Phước 

Thành
0,05

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn
UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

25
Khu liên hợp thể thao huyện Phước Sơn

(giai đoạn 1)
Khâm Đức 6,50

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 2)

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

26 Cấp điện thôn 1, thôn 4 Phước Đức 0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

27 Cấp điện thôn 2, thôn 3
Phước 

Hiệp
0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

28 Cấp điện thôn 1, thôn 2, thôn 3 Phước Kim 0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

29 Cấp điện thôn 3, thôn 1, thôn 2 Phước Lộc 0,04

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

30 Cấp điện thôn 3, thôn 4
Phước 

Thành
0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

31 Cấp điện thôn 2, Khu Nước Lang Phước Hòa 0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

32 Cấp điện thôn 1, thôn 2, thôn 3
Phước 

Năng
0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

33 Cấp điện thôn 1, thôn 3
Phước 

Chánh
0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

34 Cấp điện thôn 1
Phước 

Công
0,01

QĐ 1256/QĐ-UBND 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2013-2020

UBND 

HUYỆN

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

35 Khu tái định cư thôn 2, xã Phước Thành
Phước 

Thành
2,50

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 

12/4/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật điều chỉnh, bổ sung xây dựng 

công trình Khu TĐC thôn 2, xã Phước 

Thành

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

36
Khu tái định cư thôn 3 (thôn 6 cũ), xã

Phước Lộc
Phước Lộc 1,26 0,30 0,30

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 

2/4/2021 của UBND huyện Phước Sơn 

phê duyệt báo cáo KTKT

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

37

Kè gia cố, hệ thống thoát nước, đường giao

thông, nước sinh hoạt và các hạng mục phụ

trợ khu tái định cư thôn 3 (thôn 5a cũ) xã

Phước Lộc (Tên 2021:  Khu tái định cư thôn

3 (thôn 5a cũ), xã Phước Lộc)

Phước Lộc 1,00

Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt báo cáo KTKT

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

38 Khu tái định cư thôn 3, xã Phước Thành
Phước 

Thành
2,31 0,70 0,70

QĐ số 226/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 

của UBND huyện Phước Sơn về phê 

duyệt báo cáo KTKT

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

39
Khu tái định cư thôn 2 (thôn Trà Văn A cũ)

xã Phước Kim
Phước Kim 2,12

Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 

01/4/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt báo cáo KTKT điều 

chỉnh, bổ sung

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

40
Khu tái định cư thôn 3 (thôn Triên cũ) xã

Phước Kim
Phước Kim 1,80

Quyết định số 705/QĐ-UBDN ngày 

4/6/2021 của UBND huyện Phước Sơn 

về phê duyệt báo cáo KTKT

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

41

Khu dân cư thôn 4 (thôn 6 cũ) xã Phước

Chánh (tên 2021: Khu tái định cư thôn 4

(thôn 6 cũ) xã Phước Chánh) 

Phước 

Chánh
2,51 0,01 0,01

QĐ 1587/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 

của UBDN huyện Phước Sơn phê duyệt 

chủ trương đầu tư; QĐ số 2133/QĐ-

UBND ngày 11/10/2021 phê duyệt báo 

cáo KTKT

 Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn 

chuyển 

tiếp từ 

2021

42 Mở rộng khuôn viên khu di tích Khâm Đức Khâm Đức 0,30

NQ 09/NQ-HĐND 22/7/2020 của 

HDNĐ huyện về dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2021

BQL DA

chuyển 

tiếp từ 

2021

43
Nâng cấp và mở rộng khu công viên Hồ

Mùa Thu Khâm Đức
Khâm Đức 1,40

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 1)

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Phước Sơn

44 Nghĩa trang nhân dân thôn 1&2 
Phước 

Thành
0,70

QĐ số 1617/QĐ-UBND ngày 

23/7/2020 của UBND huyện Phước 

Sơn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

thuộc chương trình NTM năm 2020

UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

45 Nghĩa trang nhân dân thôn 5
Phước 

Hiệp
1,00

QĐ số 1617/QĐ-UBND ngày 

23/7/2020 của UBND huyện Phước 

Sơn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

thuộc chương trình NTM năm 2021

UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

46 Nghĩa địa thôn 1 Phước Hiệp
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

UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

47 Nghĩa địa thôn 3 Phước Hiệp
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

UBND XÃ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

48 Trụ sở và hội trường UBND Phước Kim Phước Kim 0,50

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 7)

BQL DA

chuyển 

tiếp từ 

2021

49 Trụ sở BQL rừng phòng hộ Khâm Đức 1,00

QĐ số 2594/QĐ-UBND ngày 

26/11/2021 của UBND huyện Phước 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ huyện 

Phước Sơn

50 Trụ sở chi cục thuế Phước Sơn Khâm Đức 0,20

QĐ 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 

vv phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ 

trương đầu tư một số dự án trong kế 

hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 

2020 của Tổng cục thuế

Cục thuế tỉnh 

Quảng Nam

II
Dự án ngoài ngân sách Nhà nƣớc (14

danh mục)
145,42 3,57 0,18 2,99 0,40

1
Lưới điện truyền tải 220KV thuộc Nhà máy

thủy điện ĐăkMi 3
Phước Hòa 0,05

QĐ 1332/QĐ-UBND 30/3/2016 của 

UBND Quảng Nam điều chỉnh quy mô 

công suất dự án thủy điện Đăk Mi 3

CTY IDICO

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

2
TBA 110KV Phước Sơn, Quảng Nam và

nhánh rẻ
Phước Hòa 0,81

QĐ 428/QĐ-EVNCPC 27/9/2019 của 

tổng công ty Điện lực miền trung vv 

phê duyệt báo cáo NCKT ĐTXD dự án; 

Quyết định số 4102/QĐ-EVNCPC ngày 

23/8/2013 của Tổng công ty điện lực 

miền trung về việc giao quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Tổng công ty 

Điện Lực 

Miền trung

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

3
TBA 110KV Phước Sơn, Quảng Nam và

nhánh rẻ

Phước 

Xuân
0,11

QĐ 428/QĐ-EVNCPC 27/9/2019 của 

tổng công ty Điện lực miền trung vv 

phê duyệt báo cáo NCKT ĐTXD dự án; 

Quyết định số 4102/QĐ-EVNCPC ngày 

23/8/2013 của Tổng công ty điện lực 

miền trung về việc giao quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Tổng công ty 

Điện Lực 

Miền trung

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

4
TBA 110KV Phước Sơn, Quảng Nam và

nhánh rẻ
Khâm Đức 0,79 0,18 0,18

QĐ 428/QĐ-EVNCPC 27/9/2019 của 

tổng công ty Điện lực miền trung vv 

phê duyệt báo cáo NCKT ĐTXD dự án; 

Quyết định số 4102/QĐ-EVNCPC ngày 

23/8/2013 của Tổng công ty điện lực 

miền trung về việc giao quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Tổng công ty 

Điện Lực 

Miền trung

Chuyển 

tiếp từ , 

2020, 2021

5

Dự án thủy điện Nước Chè, hạng mục:

Lòng hồ; khu phụ trợ đập chính; kênh dẫn

PM

Phước Mỹ 84,41 2,15 2,15

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê quyệt quy hoạch điện lực quốc 

gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 

2020); Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Quảng Nam; Giấy chứng nhận đầu 

tư số 38/CN-UBND 12/09/2011 của 

UBND tỉnh QN

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ  

2020, 2021

Page 11



Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

6

Dự án thủy điện Nước Chè, hạng mục: Kênh

dẫn PN; khu phụ trợ nhà máy, Đập phụ;

Đường vào nhà máy

Phước 

Năng
31,15 0,84 0,84

GCN ĐKĐT - Mã số dự án 240715623 

– Dự án Thủy điện Nước Chè – 

GCNĐKĐT Điều chỉnh lần 2 ngày 

07/9/2017 của Sở KH&ĐT Quảng Nam 

cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 38/CN-

UBND 12/09/2011 của UBND tỉnh 

QN; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê quyệt quy hoạch điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 

xét đến năm 2020); Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ  

2020, 2021

7 Đường dây 110kv thủy điện nước chè
Phước 

Năng
0,01

GCN ĐKĐT - Mã số dự án 240715623 

– Dự án Thủy điện Nước Chè – 

GCNĐKĐT Điều chỉnh lần 2 ngày 

07/9/2017 của Sở KH&ĐT Quảng Nam 

cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 38/CN-

UBND 12/09/2011 của UBND tỉnh 

QN; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê quyệt quy hoạch điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 

xét đến năm 2020); Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

8 Đường dây 110kv thủy điện nước chè
Phước 

Chánh
0,05

GCN ĐKĐT - Mã số dự án 240715623 

– Dự án Thủy điện Nước Chè – 

GCNĐKĐT Điều chỉnh lần 2 ngày 

07/9/2017 của Sở KH&ĐT Quảng Nam 

cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 38/CN-

UBND 12/09/2011 của UBND tỉnh 

QN; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê quyệt quy hoạch điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 

xét đến năm 2020); Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

9 Đường dây 110kv thủy điện nước chè Khâm Đức 0,06

GCN ĐKĐT - Mã số dự án 240715623 

– Dự án Thủy điện Nước Chè – 

GCNĐKĐT Điều chỉnh lần 2 ngày 

07/9/2017 của Sở KH&ĐT Quảng Nam 

cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 38/CN-

UBND 12/09/2011 của UBND tỉnh 

QN; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê quyệt quy hoạch điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 

xét đến năm 2020); Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

10 Đường dây 110kv thủy điện nước chè Phước Đức 0,02

GCN ĐKĐT - Mã số dự án 240715623 

– Dự án Thủy điện Nước Chè – 

GCNĐKĐT Điều chỉnh lần 2 ngày 

07/9/2017 của Sở KH&ĐT Quảng Nam 

cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 38/CN-

UBND 12/09/2011 của UBND tỉnh 

QN; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê quyệt quy hoạch điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 

xét đến năm 2020); Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam

CTY CP TĐ 

NƯỚC CHÈ

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021
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Đất 

chuyên 

lúa nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

Ghi chúTổng 

cộng

Trong đó:

TT Danh mục dự án, công trình
Địa điểm 

cấp xã

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản chủ 

trƣơng đầu tƣ
Chủ đầu tƣ

11
Lòng hồ giai đoạn 2 - Nhà máy thủy điện

ĐăkMi 3

Phước 

Công; 

Phước Lộc

10,20

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 

30/3/2016 của UBND 

tỉnh 

Công ty 

IDICO

Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021

12
Mở rộng trạm phân phối và tuyến đường

dây 220 kV

Phước 

Công
0,90 0,40 0,40

Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 4 

cấp ngày 22/11/2018 do sở KH-ĐT tỉnh 

Quảng Nam

Công ty CP 

năng lượng 

AGRITA - 

Quảng Nam

chuyển 

tiếp từ 

2021

13
Cụm Công nghiệp - TTCN Đông Bắc thị

trấn Khâm Đức
Khâm Đức 15,00

NQ số 35/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 

của HĐND huyện Phước Sơn (Biểu 2, 

Mục II, thứ tự 9)

UBND huyện

14 Xây dựng Hồ thải 1A Phước Đức 1,86

Giấy phép khai thác khoáng sản số 

178/GP-BTNMT ngày 22/10/2021 của 

Bộ TN&MT; Giấy CNĐK đầu tư số 

6563626527 do Sở KHĐT cấp

Công ty 

TNHH Vàng 

Phước Sơn

chuyển 

tiếp từ 

2021
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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 (15 danh mục) 41,18 2,22           -   1,54 0,68           -   

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(8 danh mục)
21,88        1,04           -   1,04            -             -   

1 Các tuyến đường nội thị thị trấn Prao  Prao 3,20                      -             -   -                 -             -   

 QĐ số 3878/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của 

UBND huyện Đông Giang Vv Phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình

Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông 

Giang 

 Ban 

QLDAĐTXD-

PTQĐ huyện 

2
Đường vào khu sản xuất thôn Đông 

Sơn (thôn Phú Son cũ)
Xã Ba 4,50                      -             -   -                 -             -   

BC số 202/BC-UBND ngày 13/5/2020 của 

UBND huyện Đông Giang Vv cung cấp thông 

tin phục vụ lập QH mạng lưới đường bộ thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa 

bàn huyện Đông Giang (đã thực hiện và đề 

xuất danh mục thực hiện giai đoạn 2021-2025 

của huyện Đông Giang)

 Phòng KT&HT 

huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

3
 Tuyến đường ĐH2.ĐG thôn Tu 

Bhău 
 Xã tư            2,50            -             -            -              -             -   

 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 26/04/2021 của 

HĐND huyện Đông Giang về đề án kiên cố 

hóa đường huyện (ĐH) và giao thông (GTNT) 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 

 Phòng KT&HT 

huyện 

4
 Cầu Nà Hoa trên tuyến ĐH1.ĐG 

(ngầm tràn Nà Hoa cũ) 
 Xã tư            0,26            -             -            -              -             -   

 QĐ 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Nam PD đề án Kiên cố hóa 

hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông 

nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, GĐ 2021-

2025 

 Phòng KT&HT 

huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐÔNG GIANG ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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 

(thôn, xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT 
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

5

 Đường GTNT thôn Đào (thôn Pho 

mới), xã Sông Kôn đến thôn A Răm 

(thôn Ra Nuối mới) xã Jơ Ngây 

 Jơ Ngây            3,60         1,04      1,04 

 NQ số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND huyện Đông Giang về điều chỉnh một 

số nội dung NQ 19/NQ-HĐND ngày 

27/12/2017 của HĐND huyện Đông Giang về 

KH ĐT trung hạn 2018-2020 và năm 2018 

 Ban 

QLDAĐTXD-

PTQĐ huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019

6

 Nâng cấp, kiên có hóa mặt đường 

ĐH5.ĐG; lý trình Km2+940-

Km5+00 

  A Rooi            3,04            -             -            -              -             -   

 QĐ 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Nam PD đề án Kiên cố hóa 

hệ thống đường huyện (ĐH) và GTNT trên địa 

bàn tỉnh, GĐ 2021-2025 

 Phòng KT&HT 

huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

7
 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thị 

trấn Prao 
 Prao            1,88            -             -            -              -             -   

 Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

26/12/2019 của HĐND huyện về việc phân bổ 

vốn đầu tư năm 2020; QĐ 274/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2021 của UBND huyện Đông 

Giang Phê duyệt BC KT-KT XD công trinh 

 Ban 

QLDAĐTXD-

PTQĐ huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

8
Xây dựng khu tái định cư tập trung 

Bến Hiên, xã Kà Dăng
 Kà Dăng 2,90                      -   

 QĐ17/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt nhiệm 

vụ chủ đầu tư các dự án khắc phục thiệt hại do 

thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách TW 

năm 2020  

 Ban 

QLDAĐTXD-

PTQĐ huyện 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

25/NQ-HĐND

ngày 19/4/2021

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà 

nước (07 danh mục)
19,30         1,18           -   0,50 0,68           -   

1

 Đường dây trung thế 22KV và các 

trạm biến áp (thuộc dự án Khu du 

lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang) 

 Mà Cooih            0,10            -             -            -              -             -   

  Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế 

số 108/TĐ-SCT ngày 09/8/2019 của Sở Công 

Thương; QĐ Chủ trương ĐT số 2837/QĐ-

UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh 

QNam, (Phục vụ  dự án Khu du lịch sinh thái 

Cổng Trời Đông Giang). 

 Công ty CP Khu 

du lịch sinh thái 

Hang Gợp 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT 
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú (Ghi rõ 

nguồn theo báo 

cáo, bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

2

 Đường dây 110 kV đấu nối (Giai 

đoạn 2) - Dự án: Thủy điện Tr'hy 

(Hành lang tuyến) 

 Mà Cooih            4,80         1,18      0,50        0,68 

 Quyết định số 01ĐZ/18/QĐ-HĐQT ngày 

08/3/2018 phê duyệt TKBVTC - Dự toán 

Hạng mục: Đường dây 110 kV đấu nối Thủy 

điện Tr'hy vào lưới điện Quốc gia. 

 C.ty CP tài chính 

và phát triển năng 

lượng 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, , Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019

3  Di dời tuyến đường dây 35kV  Za Hung             0,02            -             -            -              -             -   

 QĐ 1907/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của 

UBND tỉnh Qnam phê duyệt chủ trương ĐT 

dự án thủy điện A Vương 5 

 C.ty CP ĐT và 

PT thủy điện A 

Vương Thượng 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019

4

 Tuyến đường dây 110kV thủy điện 

A Vương 5 đầu nối thủy điện Za 

Hung 

 Mà 

Cooih+Za 

Hung 

           9,30            -             -            -              -             -   

 QĐ 1907/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của 

UBND tỉnh Qnam phê duyệt chủ trương ĐT 

dự án thủy điện A Vương 5 

 C.ty CP ĐT và 

PT thủy điện A 

Vương Thượng 

5
 Thủy điện A Vương Thượng thuộc 

địa bàn TT Prao + Za Hung + A Rooi 

 TT Prao+Za 

Hung+A 

Rooi 

           4,78            -             -            -              -             -   

 QĐ 1907/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của 

UBND tỉnh Qnam phê duyệt chủ trương ĐT 

dự án thủy điện A Vương 5 

 C.ty CP ĐT và 

PT thủy điện A 

Vương Thượng 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019

6

 Móng trụ đường dây 110kV đấu nối 

Nhà máy thủy điện A Vương 5 (24 

móng) 

 Za 

Hung+Mà 

Cooih 

           0,18            -             -            -              -             -   

 QĐ 1907/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của 

UBND tỉnh Qnam phê duyệt chủ trương ĐT 

dự án thủy điện A Vương 5 

 C.ty CP ĐT và 

PT thủy điện A 

Vương Thượng 

Năm 2021 chuyển 

tiếp, Nghị quyết 

37/NQ-HĐND

ngày 17/12/2019

7
Xây dựng nhà làm việc cho đội quản 

lý lưới điện Đông Giang
Prao 0,12            -   

QĐ số 1022/QĐ-QNaPC  ngày 27/02/2019 Vv 

phê duyệt BC KT-KT xây dựng công trình 

Điện lực Quảng 

Nam
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Đất lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Đất rừng 

phòng hộ

Đất rừng 

đặc dụng

(1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8+9

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

TỔNG CỘNG (18 danh mục) 75,23 4,90 1,62 0,04 3,24 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(15 danh mục)
        38,33               0,50      0,50         -              -              -   

1 Cụm Công nghiệp Aró Xã Lăng 6,00

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang 

 UBND 

huyện 

2
Đường nội thị Trung tâm hành chính

huyện Tây Giang 

Xã Atiêng, xã 

Lăng
3,17 0,10      0,10 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang;

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

công trình Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây

Giang

 BQLDA-QĐ-

ĐT huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020, Đổi tên 

từ công trình:  

Đường nội thị 27m 

từ trung tâm huyện 

đi thôn Aró, xã Lăng 

(1,5 Km)

3

Xây dựng các tuyến đường nội thị phía

Đông Bắc TTHC huyện Tây Giang

(Tuyến đường giao thông nội thị phía

Đông Bắc Trung tâm hành chính huyện

từ đập dâng sông A Vương đến Km14

ĐT606)

Xã Atiêng, xã 

Lăng
15,00 0,30      0,30 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang 

UBND huyện

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

 Chủ đầu tư 

 Phụ lục I 

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TÂY GIANG ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
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Đất lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Đất rừng 

phòng hộ

Đất rừng 

đặc dụng

 Chủ đầu tư TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

4
Nâng cấp đường giao thông đến trung

tâm xã Lăng
Xã Lăng 0,90

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND

huyện Tây Giang Về thông qua dah mục đầu tư xây dựng cơ

bản năm 2021 trên địa bàn huyện

Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND

huyện Tây Giang về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật  

 BQLDA -

QĐ-ĐT 

huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

5
Khôi phục tái thiết đường

ĐT.606 huyện Tây Giang 
Xã Lăng 0,69

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND

tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án

đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa

phương

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam 

6
Đường giao thông đi khu sản xuất Đông

Văng thôn Pơr'ning
Xã Lăng 1,75

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang 

 BQLDA -

QĐ-ĐT 

huyện 

7

Đập ngăn dòng sông Avương kết nối giao

thông Khu dân cư Đông Bắc, huyện Tây

Giang

Xã A Tiêng 0,15

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang 

 BQLDA -

QĐ-ĐT 

huyện 

8
Mở rộng trường PTDTBT THCS Nguyễn

Bá Ngọc
Xã Bhalêê 0,10 0,10               0,10     

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang

 BQLDA-QĐ-

ĐT huyện 

9
Trường PTTHBT Tiểu học Axan điểm

trường thôn Ga'nil
Xã Axan 0,05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang

 UBND 

huyện 
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Đất lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Đất rừng 

phòng hộ

Đất rừng 

đặc dụng

 Chủ đầu tư TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

10
Hạ thế điện thôn Achiing (Khu Aliếu

mới)
Xã Atiêng 0,01

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang 

 BQLDA -

QĐ-ĐT 

huyện 

11 Hạ thế điện thôn Ariêu Xã Tr'hy 0,01

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang

 BQLDA -

QĐ-ĐT 

huyện 

12 Nghĩa trang nhân dân xã Atiêng Xã Atiêng 1,70                    -   

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 23/07/2020 của HĐND

huyện Tây Giang về việc thông qua danh mục đầu tư xây

dựng cơ bản năm 2021 trên địa bàn huyện. 

 BQLDA-QĐ-

ĐT huyện 

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

13 Nghĩa trang nhân dân xã Lăng
Thôn Nal, xã 

Lăng
1,50

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang;

Công văn số 716/UBND-Ktngày 25/7/2021 của UBND

huyện Tây Giang về việc giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư

công năm 2021

 BQLDA-QĐ-

ĐT huyện 

14 Xây dựng chợ, khu phố chợ Tây Giang Xã Atiêng 6,00

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang

 UBND 

huyện 
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Đất lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Đất rừng 

phòng hộ

Đất rừng 

đặc dụng

 Chủ đầu tư TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

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.  

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

15
Nhà máy nước trung tâm huyện Tây

Giang
Xã Lăng 1,30                    -   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của UBND

huyện Tây Giang Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư

công trung hạn gđ 2021- 2025; bổ sung danh mục Kế hoạch

đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang; Công văn số

764/UBND - KT ngày 08/10/2019 của UBND huyện Tây

Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy

nước trung tâm huyện Tây Giang;

UBND huyện

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

(03 danh mục)
36,90 4,40 1,12 0,04 3,24 0,00

1

Đường dây 110KW (giai đoạn 2) của

Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển

năng lượng

Xã A Tiêng, xã 

Lăng, xã Dang
30,24 3,66 0,38 0,04 3,24             -   

Công văn số 4880/UBND-KTN ngày 29/12/2009 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc thỏa thuận phương án

tuyến ĐZ 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy vào lưới

điện quốc gia

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

tỉnh Quảng Nam về thông qua danh mục thu hồi đất và

chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc

dụng năm 2021

 Công ty Cổ 

phần Tài 

chính và Phát 

triển năng 

lượng  

Năm 2021 chuyển 

sang, Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020

2

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Khu đô thị Đông Nam trung tâm huyện

(Khu dân cư dọc đường ĐT 606 tại Km

14), xã Atiêng

Xã Atiêng 3,66 0,14 0,14

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021 

 Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu 

tư 

3
Nhà máy chiết xuất tinh dầu sả hương

Tây Giang

Thôn Ahu, xã 

Atiêng
3,00 0,60      0,60 

Công văn số 7840/UBND-KTN ngày 5/11/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam V/v chủ trương cho nghiên cứu, đề xuất dự

án Nhà máy chế biến tinh dầu Sả hương Tây Giang

 Công ty 

TNHH 

Thuận Phát 
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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 (44 danh mục) 230,81       34,76           -           -   33,76 1,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

(37 danh mục)
119,16         0,08           -           -   0,08

1  Trụ sở Công an xã ZuôiH Xã Zuôi 0,10            -   
NQ số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam

UBND xã 

Zuôih

2 Cụm công nghiệp thôn Hoa - Thạnh Mỹ Thạnh Mỹ 14,23            -   
QĐ số 2284/QĐ-UBND ngày 31/7/2018/2018 

của UBND tỉnh Q.Nam
UBND huyện

3
Mở rộng cụm công nghiệp thôn Hoa (khu vực 

do sạt lỡ đất)
Thạnh Mỹ 4,86            -   

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 

của UBND huyện Nam Giang
UBND huyện

4

Dự án xây dựng nhà kho Lưu giữ, bảo quản các 

mẫu lõi khoan của Liên đoàn Địa chất Xạ - 

Hiếm

Tà Pơơ 1,8            -   
Quyết định số 692/QĐ-ĐCKS ngày 06/7/2020 

của Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Liên đoàn Địa 

chất Xạ - Hiếm

6
Đường giao thông nội bộ kết hợp gia cố taluy 

suối khe Điêng khu trung tâm hành chính huyện  
Thạnh Mỹ 9,00            -   

Quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND tỉnh
UBND huyện

7

Kè khẩn cấp ta luy dương bảo vệ khu vực trụ sở 

cơ quan huyện Ủy và trung tâm Hội nghị huyện 

Nam Giang

Thạnh Mỹ 0,75            -   

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 

của UBND huyện Nam Giang về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Kè chống sạt lở ta luy dương khu vực trụ sở 

Huyện ủy và Trung tâm hội nghị huyện Nam 

Giang

UBND huyện

8

Dự án thành phần Qna-03 Đường giao thông kết 

nối khu tái định cư và vùng sản xuất huyện Nam 

Giang

Cà Dy 12,67            -   
Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ

BQL dự án 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

9 Đường vào vùng dược liệu thôn Pa Rồng Tà Bhing 6,70            -   
NQ số 19/NQ-HĐND ngày 5/7/2020 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam
UBND huyện

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NAM GIANG ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

 (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: 

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp
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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)

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

10 Cầu và đường dẫn Đắc Tà Vâng Đắc Tôi 0,50            -   

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 của UBND huyện Nam Giang về phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình

UBND huyện

11 Trường PTDTBT tiểu học Cà Dy Cà Dy 0,40            -   

Công văn 3486/LĐTBXH-VPQGGN ngày 

06/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc xây dựng kế hoạch năm 2022 

thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025

UBND huyện

12 Trường TH&THCS Tà Pơơ Tà Pơơ 0,20            -   

Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND huyện Nam Giang về phê 

duyệt hồ sơ báo cáo KT-KT

UBND huyện

13
Trường mẫu giáo LX Chà Vàl (điểm thôn La 

Bơ)
Chà Vàl 0,12            -   

QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của 

UBND xã Chà Vàl về phê duyệt báo cáo KT-KT

UBND xã Chà 

Vàl

14 Trường mẫu giáo liên xã La Dê - Đắc Tôi La Dêê 0,32            -   

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 

11/11/2020 của UBND huyện Nam Giang về phê 

duyệt báo cáo KT-KT

UBND huyện

15
Mở rộng trường PTDTBT THCS LX La Dê-

Đắc Tôi (thôn Đắc Ốc)
La Dêê 0,24            -   

QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của 

UBND huyện Nam Giang phê duyệt chủ trương 

đầu tư

UBND huyện

16
Trường mẫu giáo thôn 47-49, xã Đắc Pring liên 

xã Đắc Pring - Đắc Pree (điểm thôn 47-48)
Đắc Pring 0,10            -   

QĐ 232a/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của 

UBND huyện Nam Giang về phê duyệt chủ 

trương đầu tư các công trình thuộc Chuong trình 

MTQG xây dựng NTM sử dụng nguồn vốn ngân 

sách trung ương, ngân sách tỉnh.

UBND huyện

17 Trường tiểu học liên xã Đắc Pring - Đắc Pre Đắc Pring 0,45            -   

QĐ số 1129/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 phê 

duyệt BCKTKT đầu tư XDCT trường tiểu học 

liên xã Đắc Pring - Đắc Pree

UBND huyện

18 Trường mẫu giáo thôn 56B xã Đắc Pree Đắc Pree 0,20            -   
QĐ số 224/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của 

UBND xã Đắc Pree

UBND  xã 

Đắc Pree
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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)

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

19
Trường mẫu giáo liên xã Đắc Pring-Đắc Pree, 

thôn 57, xã Đắc Pree
Đắc Pree 0,25            -   

QĐ 559/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND 

huyện
UBND huyện

20 Khu thể thao xã Tà Bhing Tà Bhing 1,14            -   

QĐ số 969/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện về phân bổ chi tiết vốn đối ứng 

chương trình NTM năm 2021; QĐ số 158/QĐ-

UBND ngày 22/9/2020 của UBND xã Tà Bhing 

về phê duyệt báo cáo - KTKT đầu tư xây dựng 

công trình

UBND  xã Tà 

Bhing

21 Khu thể thao xã La Êê La Êê 1,00            -   

QĐ số 969/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện về phân bổ chi tiết vốn đối ứng 

chương trình NTM năm 2021; QĐ số 161/QĐ-

UBND ngày 22/9/2020 của UBND xã La Êê

UBND  xã La 

Êê

22 Khu thể thao xã Chơ Chun Chơ Chun 1,00            -   
QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của 

UBND xã Chơ Chun

UBND xã 

Chơ Chun

23

Dự án Hạ tầng cảnh quan công viên trung tâm 

thị trấn Thạnh Mỹ (Tượng đài huyền thoại 

Trường Sơn Đông)

Thạnh Mỹ 5,20            -    Quyết định 1254/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 

Ban quản lý 

dự án 46 - Bộ 

tổng tham mưa

24 Khu xử lý rác thải Chà Vàl Chà Vàl 3,00            -   

QĐ 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 phê duyệt 

đề án Chất thải rắn tỉnh Quảng Nam; Vốn đầu tư 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025  

UBND huyện

25 Nghĩa trang nhân dân Thạnh Mỹ Thạnh Mỹ 10,00            -   
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 

của Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang
UBND huyện

26
Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường 

Sơn Đông
Thạnh Mỹ 4,37            -   

QĐ 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UB tỉnh 

Q.Nam
UBND huyện

27 Khu TĐC Thôn Mực Thạnh Mỹ 3,50            -   
QĐ số 1737a/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện về phê duyệt báo cáo KT-KT 
UBND huyện
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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)

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

28
Khu TĐC Thôn Mực (Hạng mục: Hạ cos và san 

mặt bằng)
Thạnh Mỹ 3,47            -   

QĐ số 853//QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của 

UBND huyện về giao nhiện vụ chủ trì lập 

phương án KTQĐ; QĐ số 476/QĐ-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND huyện về gia hạn thời gian 

thực hiện công trình

UBND huyện

29
Khai thác quỹ đất thôn Pà Dấu I (mặt bằng Ban 

CHQS cũ)
Thạnh Mỹ 2,00            -   

QĐ số 2344/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của 

UBND huyện
UBND huyện

30
Khu tái định cư tập trung thôn Tà Đắc, xã Tà 

Bhing
Tà Bhing 3,00            -   

Công văn 3486/LĐTBXH-VPQGGN ngày 

06/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc xây dựng kế hoạch năm 2022 

thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025

UBND huyện

31

Khu tái định cư thôn 2 xã Tà Pơơ (dự án đầu tư 

ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng 

TĐC thủy điện sông Bung 4)

Tà Pơơ 6,30            -   NQ số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ UBND huyện

32 Khu TĐC thôn Công Tơ Rơn 1 La Dêê 6,00            -   

 CV 579/UBND-KTN ngày 29/6/2021 di dời dân 

cư vùng khẩn cấp có nguy cơ cao xẩy ra sạt lở 

đất, lũ ống, lũ quét; CV 1521/SNN ngày 

1/7/2021 di dời dân cư vùng khẩn cấp có nguy 

cơ cao 

UBND huyện

33 Khu TĐC thôn 57 Đắc Pree 5,00            -   

 CV 579/UBND-KTN ngày 29/6/2021 di dời dân 

cư vùng khẩn cấp có nguy cơ cao xẩy ra sạt lở 

đất, lũ ống, lũ quét; CV 1521/SNN ngày 

1/7/2021 di dời dân cư vùng khẩn cấp có nguy 

cơ cao 

UBND huyện

34

Khu tái định cư mở rộng khu B thôn Pà Rum 

(dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 

người dân vùng TĐC thủy điện sông Bung 4)

ZuôiH 6,30            -   NQ số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ UBND huyện

35

Khu tái định cư mở rộng thôn Pà Đhí (dự án 

đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân 

vùng TĐC thủy điện sông Bung 4)

ZuôiH 2,10            -   NQ số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ UBND huyện
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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)

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

36

San ủi mặt bằng bố trí đất xây dựng cho các cơ 

quan hành chính sự nghiệp và ngành dọc theo 

QH KTTHC huyện (ký hiệu lô từ HC2 - HC15 

và HC22 - HC26)

Thạnh Mỹ 2,81            -   
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 

của Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang
UBND huyện

37
Trạm quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng số 4
ZuôiH 0,08         0,08 0,08

Quyết định số 824/QĐ - UBND ngày 26/5/2020 

về phê duyệt hồ sơ Báo cáo KT-KT đầu tư xây 

dựng công trình

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Nam Giang

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 

(07 danh mục)
111,65       34,68           -           -   33,68 1,00

1 Nhà máy chế biến mũ cao su (thôn Pà Dá) Cà Dy 4,63            -   CV 1664-CV/TU ngày 03/12/2018 của tỉnh ủy 

2

Xử lý chống sạt lở móng cột vị trí: 4B và vị trí 

56A- Đường dây 220kV Sông Bung 2&4- 

Thạnh Mỹ 500

Tà Pơơ 0,27         0,05 0,05

Quyết định số 1057/QĐ - PCT2 ngày 07/7/2021; 

1156/QĐ - PCT2 ngày 16/7/2021 của công ty 

truyền tải điện 2

Công ty 

truyền tải điện 

2

3
Xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 94- Đường 

dây 220kV Xecaman 3- Thạnh Mỹ 501
Tà Pơơ 0,21            -   

Quyết định số 1076/QĐ - PCT2 ngày 07/7/2021 

của công ty truyền tải điện 3

Công ty 

truyền tải điện 

3

4

Trạm cắt 220kV Đak Ooc và nhánh rẻ 220kV 

đấu nối vào đường dây 220kV Xecaman 3- 

TBA 500kV Thạnh Mỹ

La Dêê 12,00         3,15 2,15 1,00

Công văn 1214/TTg-CN ngày 30/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ; CV số 2203/UBND-KTN 

ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

QĐ số 1666/QĐ-EVN ngày 23/11/2020 V/v phê 

duyệt DAĐT xây dựng CT Trạm cắt 220kV Đăk 

Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ nhà 

máy thủy điện Nam Emoun (Lào) vào Hệ thống 

điện Việt Nam

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam (EVN)

5
Xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 14A- Đường 

dây 220kV Sông Bung 2&4- Thạnh Mỹ 500
ZuôiH 0,35         0,35 0,35

Quyết định số 1092/QĐ - PCT2 ngày 08/7/2021 

của công ty truyền tải điện 2 V/v phê duyệt hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán SCL năm 

2021

Công ty 

truyền tải điện 

2
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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)

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

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng đất nông nghiệp

6
Đường dây 500kV Moonson - Thạnh Mỹ (Mở 

rộng trạm biến áp 500kV và móng trụ)

Tà Bhing+Tà 

Pơ+Chà 

Vàl+La Dêê

48,00       17,17 17,17

Công văn số 928/TTg-CN ngày 21/7/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương nhập 

khẩu điện và PA đấu nối Cụm nhà máy điện gió 

MoonSon - Lào

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam (EVN)

7 Nhà máy thủy điện Sông Bung 3A
Chà 

Vàl+Zuôih
46,19       13,96 13,96

Quyết định số 3651/QĐ - UBND ngày 

5/12/2018 của UBND tỉnh V/v quyết định chủ 

trương đầu tư

Công ty cổ 

phần

FCL
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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 (135 danh mục) 1.102,17 333,20 106,95 93,96 132,29

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (106 danh

mục)
298,38 111,63 89,79 1,58 20,26

1
Mở rộng đường Nguyễn Thuật (đoạn từ đường

Tiểu La đến Trần Phú)
Thị trấn Hà Lam 1,00 0,10 0,10

QĐ số 2954/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 UBND huyện

Thăng Bình

UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

2 Đường nội thị Nguyễn Thuật (ĐH 21) Thị trấn Hà Lam 1,50 0,24 0,24
QĐ số 2452/QĐ-UBND ngày 19/10/2018UBND huyện

Thăng Bình

UBND TT Hà 

Lam

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

3

Dự án thành phần 2 Đường nối từ đường Võ

Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A thuộc dự án

Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Bình Sa; Bình 

Trung; Bình Tú; 

Bình Triều; Bình 

Phục; Bình Giang

53,23 21,95 8,93 13,02

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam số 56/NQ-

HĐND ngày 02/11/2020, số 22/NQ-HĐND ngày

19/4/2021 về việc quyết định và quyết định điều chỉnh

chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129

(Võ Chí Công)

Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam

Tăng diện tích 8,93 

LUC, 11,02 ha RPH 

(từ 2 lên 13,02); 

Chuyển tiếp từ 

2020; 2021

4
Đường nối từ đường Võ Chí Công đến khu

TĐC ven biển Bình Dương
Bình Dương 1,30

QĐ số 85/QĐ-KTM ngày 10/5/2017 của Ban quản lý

Khu KTM Vv phê duyệt điều chỉnh dự án

BQLDA các công 

trình giao thông 

tỉnh

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

5

Đường nối từ đường Võ Chí Công đến QL 1A

(Tên 2021: Đường nối từ đường Võ Chí Công

đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tới

QL 14E)

Bình Đào; TT Hà 

Lam; Bình Phục
0,65 0,10 0,10

Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường nối

từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba

Cây Cốc), huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Quyết

định số 627/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh

Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ 1A

(tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao

đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E,

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Sờ giao thông 

vận tải 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

6
Đường từ cầu Bình Dương đến đường Võ Chí

Công
Bình Dương 0,20

QĐ 1443/QĐ-UBND tỉnh 21/4/2016 bổ sung vốn đầu tư

cho BQL KKTM Chu Lai để thực hiện dự án; QĐ 85/QĐ-

KTM ngày 10/5/2017

 BQL khu KTM 

Chu Lai 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

7 Đường cứu hộ vùng trung
Bình Phục; TT Hà 

Lam; Bình Quý
3,00 1,70 1,70

QĐ 1974/QĐ-UBND 28/10/2016 của UBND huyện phê

duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ 2556/QĐ-UBND

17/10/2017 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án

 BQL dự án huyện 
Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó

 Phụ lục I 

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

(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  

 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
STT
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

8 Đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú Bình Quế 0,15 0,04 0,04
QĐ 950/QĐ-UBND 15/3/2016 của UBND huyện Thăng

Bình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 UBND huyện 

Thăng Bình 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

9
Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam

Thăng mở rộng
Bình Nam 5,00 2,00 2,00

NQ 26/NQ-HĐND 19/4/2021 của HĐND tỉnh quyết định

chủ trương CMĐ sử dụng rừng sang mục đích khác để

đầu tư xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công

nghiệp Tam Thăng mở rộng xã Bình Nam huyện Thăng

Bình, QĐ 244/QĐ-KTM 27/10/2017, QĐ 115/QĐ-KTM

26/6//2019 của BQL KKTM CL

BQLDA các công 

trình giao thông 

tỉnh

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

10

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến giao

thông 3 tháng 2 đến Quốc lộ 14E (giai đoạn 2,

đoạn từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ

14E) 

Thị trấn Hà Lam 3,50 1,00 1,00

Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình đường từ Trường THPT Thái Phiên đến

Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình; HĐND huyện Thăng

Bình thống nhất tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày

16/4/2020

UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

11
Đầu tư xây dựng công trình tuyến giao thông

nội thị Lý Tự Trọng
Thị trấn Hà Lam 2,23 0,05 0,05

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của

UBND huyện về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

UBND huyện 

Thăng Bình

 tăng 0,04 luc từ 

0,01 lên 0,05; 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

12
Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng

đường Thái Phiên
Thị trấn Hà Lam 0,75

QĐ 382/QĐ-UBND 8/3/2016 của UBND huyện Thăng

Bình vv phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

nâng cấp, mở rộng đường Thái Phiên; hạng mục: nền,

mặt đường và công trình trên tuyến; QĐ 3799/QĐ-

UBND 20/12/2019 của UBND huyện Thăng Bình vv

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự

toán ngân sách nhà nước năm 2020; CV 11/HĐND -VP

ngày 17/2/2020 của thường trực HĐND huyện

UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

13
Đường 3/2 (đoạn từ Nguyễn Thuật - Tiểu La)

(GĐ 1) 
Thị trấn Hà Lam 1,00 0,03 0,03

QĐ 1353/QĐ-UBND 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, NQ số 15/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế

hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

14  Đường 14E-Làng thanh niên (Duy Tân) Thị trấn Hà Lam 6,20 3,36 3,36
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND

huyện Thăng Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022
 BQL dự án huyện 

tăng 0,56 luc từ 2,8 

lên 3,36; Chuyển 

tiếp từ 2021

15
Cầu Bình Nam 1 và cầu Bình Nam 2 huyện

Thăng Bình

Bình An; Bình 

Nam
1,08

QĐ 4033/QĐ-UBND 11/12/2019 của UBND tỉnh vv phê

duyệt dự án đầu tư
UBND Huyện Chuyển tiếp từ 2021

Page 2



LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

16 Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý)
Thị trấn Hà Lam; 

Bình Quý
1,50 0,10 0,10

QĐ 2222/QĐ-UBND 13/8/2021 của UBND huyện Thăng

Bình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây

dựng công trình Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý);

QĐ 2795/QĐ-UBND 11/12/2020 của UBND Huyện phê

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tiểu La

(Tư Thiết - Bình Quý)

 BQL dự án huyện 
tăng 0,1 đất luc; 

Chuyển tiếp từ 2021

17
Đường Nguyễn Thuật (Đoạn từ ngã tư Trần Phú

- Kênh Phú Ninh)
Thị trấn Hà Lam 0,32 0,02 0,02

QĐ 1353/QĐ-UBND 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 Chuyển tiếp từ 2021

18 Cầu Sách - Bình Tú Bình Tú 0,14 0,09 0,09

QĐ 1353/QĐ-UBND 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, NQ số 14/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

19 Đường dẫn cầu Cửa Đại Bình Dương 1,00
 QĐ 2337/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh

Quảng Nam 

 BQL khu KTM 

Chu Lai 
Chuyển tiếp từ 2021

20
Đường phòng chống lụt bão, đường cứu hộ,

cứu nạn Thăng Bình 
Bình Hải, Bình Sa 0,16 0,13 0,13

QĐ 596/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND

tỉnh Quảng Nam

 BQL khu KTM 

Chu Lai 
Chuyển tiếp từ 2021

21  Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An Bình Nam 2,00 2,00 2,00
QĐ 2303/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh

phê duyệt dự án

 Ban QLDA 

ĐTXD CTGT tỉnh 

tăng RPH 2,00 

chuyển từ RSX; thi 

công mương thoát 

nước tại ngã 4 Bình 

Nam, chuyển tiếp từ 

2021

22  Dự án cao tốc Bình Quý 0,25 0,20 0,20
Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ

giao thông vận tải

 Ban QLDA 

ĐTXD CTGT tỉnh 

tăng luc 0,2, bỏ luk; 

Chuyển tiếp từ 2021

23
Đường Nguyễn Thuật (Kênh N20 - Đường

Huỳnh Thúc Kháng) 
Thị trấn Hà Lam 1,06 QĐ 1078/QĐ-UBND  20/4/2021 của UBND huyện

 UBND huyện 

Thăng Bình 
Chuyển tiếp từ 2021

24
 Mương thoát nước đường Lý Tự Trọng -

Nguyễn Hoàng
Thị trấn Hà Lam 0,60

NQ số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND

huyện Thăng B̀nh về quyết định chủ trương đầu tư dự án

nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021
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LUC LUK RPH RDD

(2) (3) (4)
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+9)
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Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

25

 Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) - Đường

Võ Chí Công UBND xã Bình Sa (Tên 2021:

Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) đến Trung

tâm xã Bình Sa)

Bình Tú, Bình Sa 6,07 0,97 0,97

Nghị quyết 56/NQ-HĐND 22/7/2021, NQ số 26/NQ-

HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về

bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết định

chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C thuộc kế hoạch đầu

tư công năm 2021

 UBND huyện Chuyển tiếp từ 2021

26
Dự án Tuyến giao thông tổ 5 - tổ 10 thôn Tân

An 
Bình Minh 0,50

Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư

công trình: Tuyến giao thông từ tổ 5 - tổ 10, Tân An,

Bình Minh, hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên

tuyến;

- Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật công trình Tuyến giao thông từ tổ 5 - tổ 10, Tân

An, Bình Minh, hạng mục: nền, mặt đường và công trình

trên tuyến.

 UBND xã Bình 

Minh 
Chuyển tiếp từ 2021

27
Dự án Tuyến giao thông ĐT 613 (Tân An - Hà

Bình) 
Bình Minh 0,12

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của

HĐND huyện Thăng Bình;

- Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến

đường ĐT 613 (Tân An - Bình Minh) giai đoạn 1, địa

điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình

 UBND xã Bình 

Minh 
Chuyển tiếp từ 2021

28
Dự án Tuyến giao thông từ Quốc lộ 14E - ĐT

613) 
Bình Minh 0,19

Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư

công trình: Tuyến giao thông từ đường 14E - ĐT613,

Bình Minh; hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên

tuyến, địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình;

- Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật công trình: Tuyến giao thông từ đường 14E -

ĐT613, Bình Minh; hạng mục: nền, mặt đường và công

trình trên tuyến, địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng

Bình.

 UBND xã Bình 

Minh 
Chuyển tiếp từ 2021

Page 4



LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

29
Dự án Tuyến giao thông từ ĐT 613 - Bến cá

Tân An 
Bình Minh 0,45

Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư

công trình: Tuyến giao thông từ đường ĐT đi bến cá Tân

An; hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên tuyến,

địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình;

- Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật công trình: Tuyến giao thông từ đường ĐT đi bến

cá Tân An; hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên

tuyến, địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình

 UBND xã Bình 

Minh 
Chuyển tiếp từ 2021

30
Dự án Tuyến giao thông từ đường Thanh niên -

biển Hà Bình 
Bình Minh 0,10

Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư

công trình: Tuyến giao thông từ đường Thanh niên - biển

Hà Bình, hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên

tuyến, địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình;

- Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật công trình: Tuyến giao thông từ đường Thanh niên -

biển Hà Bình, hạng mục: nền, mặt đường và công trình

trên tuyến, địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

 UBND xã Bình 

Minh 
Chuyển tiếp từ 2021

31
Tuyến đường Vân Tiên - Biển Bình Tịnh (GĐ

2) 
Bình Minh 0,46

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư

công 2022

 UBND xã 

32
Tuyến đường giao thông từ ĐT 613 đi biển

Tân An 
Bình Minh 0,58

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư

công 2022

 UBND xã 

33
Đường ĐH6 đoạn qua xã Bình Chánh (từ ngã

ba UBND xã nối dài ra cầu tổ 1 thôn Tú Trà) 
Bình Chánh 0,60 0,60 0,60

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 UBND xã 

34  Tuyến đường Para đi 3/2 Thị trấn Hà Lam 3,00 3,00 3,00
QĐ 2607/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện

Thăng Bình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
 UBND huyện đã btth-gpmb xong

35  Mở rộng tuyến nội thị Hà Lam nối dài Bình Quý 0,84
QĐ 2222/QĐ-UBND 13/8/2021 của UBND huyện Thăng

Bình
 BQL dự án huyện 
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36  Đường ĐH28 nối dài Bình Lãnh 0,20 0,03 0,03

NQ 41/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về danh mục các công trình Kiên cố hóa

đường huyện (ĐH) và đường GTNT kế hoạch năm 2022

 BQL dự án huyện 

37  Cầu qua suối Đá Giăng Bình Chánh Bình Chánh 0,23 0,10 0,10

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

38
Cầu trên đường ĐH 19.TB (Cầu tố 7 thôn Bình

Hiệp) 
Bình Phục 0,35 0,20 0,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

39
Cầu qua kênh Phú Ninh tổ 9 thôn Bình Xá

Bình Quế 
Bình Quế 0,50 0,05 0,05

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

40  Cống Đồng Đức - Bình Định Nam Bình Định Nam 0,15

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

41
Đường 14E - Làng Thanh niên lập nghiệp

(Đường Duy Tân) (gđ1) 
Thị trấn Hà Lam 6,20 3,36 3,36

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND

huyện Thăng Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022
 BQL dự án huyện 

42  Cống Rùng Bình Sa (lấy đất hiện trạng) Bình Sa 0,04

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 
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trương đầu tư
STT

43
Dự án tuyến Nguyễn Thuật (Đường 14E đến

ĐH21) 
Thị trấn Hà Lam 0,50

QĐ số 2452/QĐ-UBND ngày 19/10/2018UBND huyện

Thăng Bình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
 BQL dự án huyện 

44  Đường từ trường Thái Phiên  đi Quốc lộ 14E Thị trấn Hà Lam 2,00

QĐ 3125/QĐ-UBND tỉnh 30/9/2019 của UBND tỉnh về

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ

trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E

 BQL dự án huyện 

45
Tuyến đường nội thị: đoạn từ đường 3/2 đến

giáp đường từ xã Bình Quý đi vùng Đông 
Thị trấn Hà Lam 1,05 1,05 1,05

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND

huyện Thăng Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022
 BQL dự án huyện 

46  Đường 3/2 đến trường  Thái Phiên   Thị trấn Hà Lam 0,20
QĐ 2607/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện

Thăng Bình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
 BQL dự án huyện 

47  Nối dài Đường ĐH18 thuộc xã Bình Định Bắc Bình Định Bắc 1,35

Quyết định 2641/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND

tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng

một số công trình trên địa bàn huyện Thăng Bình.

 BQL dự án huyện 

48
Mương thoát nước KDC tổ 1,2 thôn Liễu trì,

xã Bình Nguyên 
Bình Nguyên 0,30

QĐ 2466/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện

Thăng Bình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình

 BQL dự án huyện 

49
Tuyến đường từ kênh N22-2 đi xí nghiệp Đông

An tại thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên 
Bình Nguyên 0,14

QĐ 2385/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện

Thăng Bình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình

 BQL dự án huyện 

50

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Trường

Giang ĐH2.TB (đoạn từ giáp xã Bình Dương

đến giáp xã Bình Hải) 

Bình Đào 3,00

QĐ số 2641/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh;

QĐ 1940/QĐ-UBND 23/7/2021 giao nhiệm vụ làm chủ

đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông

Trường Giang ĐH2.TB (đoạn từ giáp xã Bình Dương đến

giáp xã Bình Hải)

 UBND xã 

51  Khu thể thao xã Bình Nam Bình Nam 1,20 0,35 0,35

QĐ 1353/QĐ-UBND 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, NQ số 15/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế

hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021
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52  Sân vận động trung tâm xã Bình Lãnh 2,56 0,35 0,35

QĐ 3027/QĐ-UBND 28/10/2029 của UBND huyện

Thăng Bình vv phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:

trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động xã Bình Lãnh

 UBND xã Chuyển tiếp từ 2021

53  Nâng cấp sân vận động huyện (giai đoạn 1) Thị trấn Hà Lam 0,24
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND

huyện Thăng Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022
 BQL dự án huyện 

54 Chợ Bình Minh Bình Minh 0,25
QĐ 2824/QĐ/UBND 07/10/2019 v/v phê duyệt chủ

trương đầu tư thực hiện dự án
 BQL dự án huyện 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

55  Xây mới Chợ Trà Đóa Bình Đào Bình Đào 1,60 1,60 1,60

NQ số 15/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND

huyện Thăng Bình quyết định chủ trương đầu tư dự án

nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

56 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cao Ngạn Bình Lãnh 0,83

QĐ 3152/QĐ-UBND 22/10/2018 của UBND huyện

Thăng Bình v/v phê duyệt chủ trương thực hiện dự án

đầu tư

BQLDA ĐTXD 

các công trình NN 

và PTNT tỉnh

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

57 Hồ chứa nước Hố Do
Bình Phú; Bình 

Quế
13,90 0,70 0,70

Quyết định số 15/QD-HĐND ngày 21/3/2019 của HĐND

tỉnh Quảng Nam; 1367/SNN&PTNT-CCKL ngày

15/8/2019 vv xác định loại đất, loại rừng của công trình

hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

Sở NN&PTNT

tăng 0,16 luc 0,54 

lên 0,7, ko có luk; 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

58 Củng cố nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Đào 3,15 3,00 3,00

QĐ 2402/QĐ-UBND 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng

Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Củng

cố nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại,

Bình Đào

 Sở NN&PTNT 

59
Quàng trường, trung tâm văn hóa và các hạng

mục khác (giai đoạn 1) 
Thị trấn Hà Lam 4,93 4,93 4,93

Nghị quyết số 38/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về bổ sung kế hoạch đầu tư

công năm 2021 và quyết định chủ trương đầu tư dự án

nhóm B, C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện 
tăng 2,06 luc; 

Chuyển tiếp từ 2021

60
Mở rộng trường TH Nguyễn Văn Cừ (Bình

Tịnh)
Bình Minh 0,08

QĐ 2669/QĐ-UBND 25/9/2019 của UBND huyện Thăng

Bình v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 UBND huyện 

Thăng Bình 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

61 Trường mẫu giáo Bình Định Bắc Bình Định Bắc 0,07 0,01 0,01

QĐ 3015/QĐ-UBND 25/10/2019 của UBND huyện v/v

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; NQ số 14/NQ-HĐND

ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình về điều

chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện 
Chuyển tiếp từ 

2020, 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

62 Mở rộng trường mẫu giáo Bình Định Nam Bình Định Nam 0,16 0,16 0,16

QĐ 1353/QĐ-UBND 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, NQ số 14/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

63 Trường TH Hoàng Văn Thụ Bình Nam 1,00 1,00 1,00

QĐ 2821/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND

Huyện Thăng Bình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

đầu tư xây dựng

 BQL dự án huyện 
tăng 1,00 rph; 

Chuyển tiếp từ 2021

64 Trường mẫu giáo Bình Giang Bình Giang 0,33

QĐ 1353/QĐ-UBND 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; NQ số 14/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

65 Mở rộng trường mẫu giáo Bình Phú Bình Phú 0,20

QĐ 1353/QĐ-UBND 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; NQ số 14/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

 BQL dự án huyện Chuyển tiếp từ 2021

66
Dự án mở rộng trường Tiểu học Đinh Tiên

Hoàng 
Bình Định Nam 0,40 0,40 0,40

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 BQL dự án huyện 

67
Khu dân cư nông thôn mới tổ 3, 4, thôn Quý

Thạnh
Bình Quý 2,46 1,86 1,86

QĐ số 2746/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND

huyện về phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ Thuật Công trình

đầu tư; NQ số 05/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND

huyện V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn

2018-2020

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

68 Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 15, thôn 3 Bình Triều 0,50 0,50 0,50

Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 11/10/2019 của

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư; NQ số

11/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND huyện V/v

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2018-2020

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

69
Khu dân cư nông thôn mới từ nhà ông Phụng đi

Tú Ngọc A
Bình Tú 2,60 2,60 2,60

Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của

UBND huyện Thăng Bình về phê duyệt chủ trương đầu

tư xây dựng công trình Khu dân cư tổ 7 thôn Tú Ngọc A,

Bình Tú

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

70
Khu dân cư nông thôn mới tổ 6, thôn Đồng Đức 

giai đoạn 2
Bình Định Nam 1,98 1,98 1,98

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 05/10/2018 của Hội

đồng nhân dân huyện V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án khu dân cư tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định

Nam

 TT PTQĐ & 

CNDV 

tăng 1,91 diện tích 

luc 0,37 lên 1,98; 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

71
Khu dân cư nông thôn mới phía Đông chợ Hà

Châu, Bình Phú (giai đoạn 1)
Bình Phú 2,40 2,40 2,40

QĐ số 13 ngày 11/10/2019 HĐND huyện về phê duyệt

chủ trương đầu tư; QĐ 14/QĐ-HĐND 14/10/2019 của

HĐND huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

72
Khu dân cư nông thôn mới phía Nam trường

Hùng Vương
Bình An 1,30

QĐ 2851/QĐ-UBND 10/10/2019 của UBND huyện v/v

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

73
Khu dân cư nông thôn mới tổ 19 thôn 3, Bình

Giang
Bình Giang 1,40

QĐ 2836/QĐ-UBND 8/10/2019 của UBND huyện v/v

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

74
Khu dân cư nông thôn mới tổ 17, thôn Nam

Bình Sơn
Bình Lãnh 0,50

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư

công 2022

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

75 KDC tổ 1, thôn Hà Bình, Bình Minh Bình Minh 5,20
QĐ số 3017 ngày 31/12/2020 của UB huyện về việc phê

duyệt dự án  đầu tư xây dựng

 TT PTQĐ & 

CNDV 
Chuyển tiếp từ 2021

76 KDC NTM tổ 7, Bình Quang (KDC chợ Đo Đo) Bình Quế 1,50 1,50 1,50

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư

công 2022

 TT PTQĐ & 

CNDV 
Chuyển tiếp từ 2021

77
KDC NTM tổ 1, Kế Xuyên 2, Bình Trung (GĐ

2)
Bình Trung 1,20 1,20 1,20

QĐ 1353/QĐ-UBND 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, NQ số 15/NQ-

HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình

về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế

hoạch đầu tư công năm 2021

 TT PTQĐ & 

CNDV 
Chuyển tiếp từ 2021

78 KDC NTM tổ 1 thôn Nghĩa Hòa xã Bình Nam Bình Nam 1,00

QĐ 1328/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện

Thăng Bình phê duyệt phương án và quyết định đấu giá

quyền sử dụng đất dự án

 TT PTQĐ & 

CNDV 
Chuyển tiếp từ 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

79 Khu TĐC ven sông Bình Hải Bình Hải 25,00

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của

UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ QH; Quyết định số

2563/QĐ-UBND 18/10/2017 của UBND tỉnh Quảng

Nam V/v cấp kinh phí GPMB

 BQL dự án huyện 
Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

80

Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương (Giai

đoạn 2) (gộp dự án: "Khu TĐC trung tâm Bình

Dương (Giai đoạn 2)" 20,00 ha và Dự án "Khu

dân cư trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2)

(Phục vụ TĐC các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự

án lớn trên địa bàn xã Bình Dương)" 2,62ha

được phê duyệt tại NQ 73 và NQ 53)

Bình Dương 22,62 1,89 1,89

NQ số 26/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND huyện

về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết định

chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C thuộc kế hoạch đầu

tư công năm 2021

UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

81 Khu TĐC ven biển Bình Minh Bình Minh 20,00

Quyết định số 2095/QĐ-UBND 09/6/2017 của UBND

tỉnh Quảng Nam V/v cấp kinh phí thực hiện công tác giải

phóng mặt bằng

UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

82 Khu TĐC ven biển Bình Dương Bình Dương 12,60

Quyết định số 2095/QĐ-UBND 09/6/2017 của UBND

tỉnh Quảng Nam V/v cấp kinh phí thực hiện công tác giải

phóng mặt bằng

 Trung tâm phát 

triển hạ tầng 

thuộc BQL Khu 

KTM Chu  Lai 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

83

 Dự án Khu dân cư ven biển Bình Dương (bố trí

TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Đường

trục chính từ cầu Bình Dương đến đường ven

biển 129)

Bình Dương 1,55

Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của

UBND huyện Thăng Bình về phê duyệt báo cáo KTKT

đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư ven biển Bình

Dương (giai đoạn 1)

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 
Chuyển tiếp từ 2021

84 Khu dân cư nông thôn mới tổ 17 thôn Bình Túy Bình Giang 2,28 1,20 1,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

85
Khu Tái định cư Bình Đào (Giai đoạn 1 và giai

đoạn 2) 
Bình Đào 1,20 1,20 1,20

Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 10/10/2019 của

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư (giai đoạn

1) và Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 24/4/2020 của

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư 

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

86  KDC NTM tổ 7, thôn 2, Bình Dương Bình Dương 1,00 1,00 1,00
QĐ số 13/QĐ-HĐND ngày 11/10/2019 của HĐND

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

87
KDC nông thôn mới phía đông chợ Hà Châu

Bình Phú (giai đoạn 2) 
Bình Phú 0,65 0,40 0,40

QĐ số 2541/QĐ_UBND ngày 26/11/2020 của UBND

huyện về phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây

dựng

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

88  Dự án TĐC Bình Đào  (giai đoạn 3) Bình Đào 0,33 0,18 0,18

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của

UBND huyện Thăng Bình về phê duyệt báo cáo KTKT

đầu tư xây dựng công trình Khu TĐC Bình Đào (giai

đoạn 3)

 UBND huyện 

89
KDC NTM tại trường đào tạo nghề Miền

Trung xã Bình Nguyên (giai đoạn 2) 
Bình Nguyên 0,70

Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của

HĐND huyện, về KHĐT công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

90
KDC NTM tổ 4, tổ 5, thôn Trà Đóa, xã Bình

Đào 
Bình Đào 2,65 2,00 2,00

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

91
KDC nông thôn mới tổ 7, B Qang (KDC chợ

Đo Đo) (giai đoạn 2) 
Bình Quế 1,00 1,00 1,00

Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của

HĐND huyện, về KHĐT công năm 2022 

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

92
KDC NTM tổ 19 + 23 thôn Châu Lâm, xã

Bình Trị 
Bình Trị 2,60 2,60 2,40 0,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

93
Khu dân cư NTM tổ 1, Kế Xuyên 2, Bình

Trung (giai đoạn 3) 
Bình Trung 0,70 0,70 0,70

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

94
Khu dân cư NTM tổ 6, thôn Đồng Thanh Sơn

(Đồng Đức) 
Bình Định Nam 3,21 3,20 3,20

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

95 Khu chỉnh trang đô thị tổ 4 Thị trấn Hà Lam 1,50 1,50 1,50

Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 10/10/2019 của

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư; NQ số

11/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND huyện V/v

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2018-2020

 TT PTQĐ & 

CNDV 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

96
Dự án khu đô thị mới trung tâm thị trấn Hà

Lam (giai đoạn 1)
Thị trấn Hà Lam 9,60 9,00 9,00

QĐ 19/QĐ-UBND 25/10/2019 của HĐND huyện vv phê

duyệt chủ trương đầu tư dự án
HĐND Huyện

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

97

Khu TĐC phục vụ công tác bồi thường,

GPMB& TĐC công trình Đường từ trường

THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E (giai đoạn 2)

Thị trấn Hà Lam 1,03 0,76 0,76
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2021 của HĐND

huyện Thăng Bình.

 UBND huyện 

Thăng Bình 

tăng 0,01 luc từ 

0,75 lên 0,76; 

Chuyển tiếp từ 2021

98

Khu dân cư phục vụ GPMB công trình Đường

từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E

(giai đoạn 3) khu phố 8 thị trấn Hà Lam

Thị trấn Hà Lam 4,03 4,03 4,03

NQ 39/NQ-HĐND ngày 7/10/2021 của HĐND huyện

Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư

công 2022

 UBND huyện 

Thăng Bình 

99  KDC khu phố 5, thị trấn Hà Lam Thị trấn Hà Lam 0,50 0,40 0,40

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

100

KDC chỉnh trang đô thị khu phố 4 (Phía Đông

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh), thị trấn Hà

Lam 

Thị trấn Hà Lam 0,48 0,48 0,48

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của

UBND huyện Thăng bình về phê duyệt điều chỉnh báo

cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình khai thác quỹ đất

khu dân cư tổ 4  (khu chỉnh trang đô thị) thị trấn Hà Lam

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

101  Khu đô thị mới Hà Lam (giai đoạn 2) Thị trấn Hà Lam 12,60 12,60 12,60
Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của

HĐND huyện, về KHĐT công năm 2022

 Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

102 Xây dựng trụ sở Kho Bạc huyện Thị trấn Hà Lam 0,18 0,18 0,18 QĐ số 2360/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính Kho bạc tỉnh
Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

103 Xây dựng trụ sở 1 cửa xã Bình Quý Bình Quý 0,05
NQ số 14/NQ-HĐND 01/10/2020 vv điều chỉnh bổ sung

kế hoạch đầu tư công năm 2021
UBND xã Chuyển tiếp từ 2021

104  Trụ sở làm việc chi cục thuế Thăng Bình Thị trấn Hà Lam 0,30 0,30 0,30

QĐ 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

một số dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn

2016-2020 của Tổng cục Thuế 

 Chi cục thuế Chuyển tiếp từ 2021

105  Trụ sở bộ phận 1 cửa huyện Thăng Bình Thị trấn Hà Lam 0,12

NQ 15/NQ-HĐND 1/10/2020 Quyết định chủ trương đầu

tư 1 số dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm

2021

 BQL dự án huyện 

106
Dự án xây dựng Nhà văn hóa xã Bình Phục:

Hội trường và 03 phòng chức năng 
Bình Phục 0,02

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư

các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019;

- Công văn số 6030/UBND-KTN ngày 14/10/2020 của

UBND tỉnh về việc thu hồi đất và bố trí đất ở cho hộ gia

đình ông Nguyễn Hữu Hoàng, xã Bình Phục, huyện

Thăng Bình.

 UBND xã Bình 

Phục 
Chuyển tiếp từ 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (29

danh mục)
803,79 221,57 17,16 92,38 112,03

1  Khu dân cư Trà Đóa 1 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

2  Khu đô thị mới Tây Bình Minh 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

3  Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

4  Khu đô thị mới Đông Bình Minh 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

5
Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Phục

(điều chỉnh QH trung tâm xã)
Bình Phục 13,93

QĐ 1353/QĐ-UBND 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; Tờ trình

358/TTr-UBND 26/11/2020 đề nghị xem xét chấp thuận

chủ trương đầu tư dự án

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

6
 Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình

Dương
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 ng̀y 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

7  Khu đô thị Đông bắc Hà Lam Thị trấn 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.

 Doanh nghiệp Chuyển tiếp từ 2021

8
Khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc -

Bình Minh 
Bình Minh 99,00 28,85 28,85

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của

UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề

xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2/2021 và QĐ 3264/QĐ-

UBND ngày 09/11/2021 về điều chỉnh tên gọi tại QĐ

2686

 Doanh nghiệp 

9 Trạm biến áp 110KV Thăng Bình 2 và nhánh rẽ

Bình Nguyên; 

Bình Phục; Bình 

Dương; Bình 

Giang; Bình Đào; 

Bình Hải

1,33 0,49 0,35 0,14
Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của

Tổng công ty điện lực Miền Trung

Ban QLDA lưới 

điện miền Trung

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

10

Cải tạo nâng cấp đường dây 110kV TBA

220kV Duy Xuyên - TBA 110kV Tam Thăng

(tên năm 2021: Dự án đường dây 110KV mạch

2 Duy Xuyên - Tam Kỳ)

Thị trấn Hà Lam; 

Bình Nguyên; 

Bình An; Bình 

Quý; Bình Tú; 

Bình Trung

0,77 0,43 0,43
Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của

Tổng công ty điện lực Miền Trung

Ban QLDA lưới 

điện miền Trung

tăng 0,3 luc; 

Chuyển tiếp từ  

2020, 2021

11
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực Thăng Bình -

 Duy Xuyên - Điện Bàn

Hà Lam; Bình 

Nguyên
0,05 0,02 0,02

Quyết định số 9091/QĐ-EVNCPC ngày 20/12/2016 của

Tổng công ty Điện lực miền Trung phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo lưới

điện trung áp khu vực Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn

Ban QLDA lưới 

điện miền Trung

Đang thực hiện thủ 

tục giao đất, thuê đất

12
Nhà máy bọc ghế sofa (thuộc Cụm công nghiệp

Hà Lam - Chợ Được)

CCN HL-CĐ 

(Bình Triều)
0,79 QĐ số 2937/QĐ-UBND ngày 1/10/2018

Công ty TNHH 

Dệt may Eward

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

13
Nhà máy dệt Bumyung Vinna (thuộc Cụm công

nghiệp Hà Lam - Chợ Được)

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục-Bình 

Triều) 

1,55 QĐ 3024/QĐ-UBND ngày 9/10/2018
Công ty TNHH 

Bumyung Vina

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

14

Nhà máy sản xuất bánh nướng nhân thủy sản và

sản phẩm rau củ chế biến đông lạnh xuất khẩu

(thuộc Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được)

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
0,01 QĐ 1286/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Công ty TNHH 

Đông Phương

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

15 Nhà máy dệt W-Knit Vina

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục-Bình 

Triều) 

1,55 QĐ 207/QĐ-UBND ngày 17/1/2020
 Công ty TNHH 

Kwnit Vina 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

16

Nhà máy kho bảo quản và xưởng sản xuất sản

phẩm từ động vât (thuộc Cụm công nghiệp Hà

Lam - Chợ Được) 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
3,00 QĐ 1360/QĐ-UBND ngày 21/5/2020

 Công ty TNHH 

Thực Phẩm Sáng 

Ngọc 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

17
Nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo tại

CCN Hà Lam - Chợ Được 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
1,90

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận

nhà đầu tư tại QĐ 2419/QĐ-UBND 24/8/2021 của

UBND tỉnh Quảng Nam

Công ty Cổ phần 

Bột đá Quartz 

Việt Nam

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

18
Nhà máy gia công sản xuất các sản phẩm cơ

khí gia dụng, nội thất Hà Lam 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
1,13

QĐ số 3898/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND

tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư

Công ty TNHH 

M.IRON

19
Nhà máy chế biến đóng gói và bảo quản giống

nông nghiệp 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
0,90

Thỏa thuận nghiên cứu số 1831/UBND-PTQĐ ngày

23/11/2021 của UBND huyện Thăng Bình

Công ty TNHH 

Đầu tư nông 

nghiệp Đồng Tâm

20
Nhà máy sản xuất bao gì carton và các sản

phẩm giấy từ bột giấy 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
1,90

Thông baó số 836/TB-UBND ngày 08/12/2020 của

UBND huyện Thăng Bình

Công ty TNHH 

AVG Bình Minh
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

21

Dự phòng thu hút đầu tư (thuộc Cụm công

nghiệp Hà Lam - Chợ Được):

- San nền Lô B/B5, F/F1 để thu hút đầu tư (3,60 

ha)

- Nhà máy sản xuất đồ nội thất rời (2,01 ha) (vị

trí lô B/B6)

- Dự phòng thu hút đầu tư: 3,56 ha 

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục) 
9,17

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

Công ty TNHH 

M.WOOD; Công 

ty TNHH M.IRON

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

22

GPMB để thu hút đầu tư (Cho các dự án thuê):

- Nhà máy sản xuất mút xốp Hà Lam (2,17 ha)

- Nhà máy sản xuất nội thất Hà Lam (1,63 ha)

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục-Bình 

Triều)

3,80

Quyết định số 3830/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2004

và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1:

2.000 tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày

02/11/2011

- Công ty TNHH xuất nhập khẩu nội thất Hà Lam: Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001225500 do Sở

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày

02/03/2021; Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư tại Thông báo

số 289/TB-UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện

Thăng Bình

- Công ty TNHH xuất nhập khẩu nội thất Hà Lam: Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001225500 do Sở

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày

02/03/2021; Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư tại Thông báo

số 288/TB-UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện

Thăng Bình

 

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

nội thất Hà Lam

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

nội thất Hà Lam 

Chuyển tiếp từ 2021

23

GPMB để thu hút đầu tư (Cho các dự án thuê):

-Nhà máy sản xuất nội thất Nhà bếp và các sản

phẩm nội thất nhà ở (1,5 ha) (chưa biết cđt)

CCN HL-CĐ 

(Bình Phục-Bình 

Triều)

1,50

Quyết định số 3830/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2004

và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1:

2.000 tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày

02/11/2011; 

QĐ 3042/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh

Quảng Nam QĐ Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời

với chấp thuận nhà đầu tư

 Công ty TNHH 

Chế biến gỗ Phú 

Toàn 

Chuyển tiếp từ 2021

24

Cụm công nghiệp Bình An: Nhà máy sản xuất,

gia công lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi

xách và các sản phẩm dệt may khác

Bình Định Bắc 17,00

Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 07/10/2021 của

HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung danh

mục đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu

tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022

 Doanh nghiệp 

25
Xây dựng thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội

An

Bình Dương; 

Bình Đào
31,00 18,70 18,70

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư

Dự án thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An

 Tập đoàn Nguyễn 

Hoàng 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021
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LUC LUK RPH RDD

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

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

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó
 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
STT

26 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Bình Dương 205,80 47,21 0,71 46,50

Văn bản số 1163/TTg-QHQT ngày 04/7/2016 vv điều

chỉnh GCNĐT dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An;

Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại

buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam theo thông

báo số 36/TB-VPCP ngày 6/02/2009; Quyết định số

866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy

hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội

An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh

Quảng Nam; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có Mã số

dự án là 1070702574 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng

Nam chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 2010,

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chứng nhận thay

đổi lần thứ hai ngày 02 tháng 8 năm 2016 và Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chứng nhận thay đổi

lần thứ ba ngày 28/9/2020.

Công ty TNHH 

Phát triển Nam 

Hội An

Danh mục thuộc 

trường hợp chuyển 

tiếp thu hồi đất theo 

quy định tại khoản 

60, Điều 2, Nghị 

định số 

01/2017/NĐ-CP; 

danh mục chuyển 

mục đích thuộc 

thẩm quyền Thủ 

tướng chính phủ; đã 

GPMB 55,28 ha 

(trong đó: LUC: 

0,71, LUK: 8,9, 

đang xin thuê đất); 

chuyển từ 2020, 

2021

27  Mở rộng chùa An Thành Bình An 0,01

Theo đơn đăng ký nhu cầu của chùa An Thánh (năm

2014 chùa bàn giao 89 m2 phía trước để xây dựng QL1A

nên có nhu cầu mở rộng về phía sau; Báo cáo số 32/BC-

NV ngày 01/11/2019 của Phòng Nội Vụ huyện Thăng

Bình

 Chùa An Thành Chuyển tiếp từ 2021

28
Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng

Nam
Bình Dương 278,12 105,81 45,74 60,07

Quyết định chủ trương đầu tư số 3923/QĐ-UBND của

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 28/12/2018.

 Công ty Cổ phần 

Tập đoàn T&T 

Chuyển tiếp từ 

2020, 2021

29
Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Bình

Quý, huyện Thăng Bình  
Bình Quý 20,00

Thông báo 297/TB-UBND 7/8/2020 của UBND tỉnh

Quảng Nam vv Thoả thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư

dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Bình Quý,

huyện Thăng Bình 

 Công ty TNHH 

Sâm Sâm 
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 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 (80 danh mục) 838,05 122,98 106,16 16,70 0,12

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(52 danh mục)
220,60 65,46 64,57 0,77 0,12 0,00

1 CCN Tây An 1 Duy Trung 8,20

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

2

Đất CCN Duy Nghĩa (công ty TNHH thương

mại du lịch và xây dựng Cửa Đại; Công ty

TNHH dệt may thương mại Tấn Minh;,..)

Duy Nghĩa 50,00

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển

CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến

năm 2035; Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày

19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê

duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH

thương mại dịch vụ và xây dựng Cửa Đại xây

dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương mại và

vật liệu xây dựng; Quyết định số 63/QĐ-SKHĐT

ngày 27/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê

duyệt danh mục dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà

đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết

cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Duy Nghĩa 1, xã

Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

3

Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam

Phước, kết nối Trung tâm Hành chính huyện

Duy Xuyên, QL 1A và QL 14H

Nam Phước 11,86 5,95 5,95

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

Ngân sách tỉnh 

+ Ngân sách 

huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

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

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Đơn vị tính: 

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

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

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

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

4

Hạ tầng vùng chuyên canh, liên kết sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thị trấn Nam

Phước; Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng tuyến

đường Chu Văn An (Đoạn từ Trung tâm Thể

dục thể thao huyện đi chợ Đình)

Nam Phước 1,73

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

5

Hạ tầng vùng chuyên canh, liên kết sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thị trấn Nam

Phước; Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng tuyến

đường Âu Cơ (đoạn từ đường Chu Văn An đến

đường Hoàng Diệu)

Nam Phước 1,84

Quyết định số 3126/QĐ-UBND của UBND

huyện Duy Xuyên ngày 12/6/2020 về việc phê

duyệt chủ trương đầu tư

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL14H đi

Xuyên Tây (từ trường TH số 1 NP đến chợ

Đình)

Nam Phước 2,70 0,10 0,10

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 08/5/2020

của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt

báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

của UBND huyện Duy Xuyên về việc cấp bổ

sung kinh phí năm 2021 cho các địa phương, đơn

vị

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

7

Đường Âu Cơ đoạn từ chợ Đình đến giáp

đường Thu Bồn (ĐH20 cũ đổi tên thành đường

Thu Bồn)

Nam Phước 0,60 0,05 0,05

Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 12/6/2020

của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt chủ

trương đàu tư

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

8
Nâng cấp và mở rộng ĐH11.DX (L = 3km, B =

13,5m) (Phú Đa - An Hòa)
Duy Thu 1,20 0,20 0,20

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

9
Đường ĐH10 đi dọc dưới đường dẫn cầu Giao

Thủy
Duy Hòa 0,30

Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu

tư xây dựng công trình cầu Giao Thủy, tỉnh

Quảng Nam

Trung ương 

80%, địa 

phương 20%

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

10

Mở rộng tuyến đường nối từ QL14H đi khu đến

Tháp Mỹ Sơn (Đoạn từ dốc đỏ đến ngã ba vòng

xuyến - L = 500m, R = 30m)

Duy Phú 1,15 0,12 0,12

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

11

Mái tatuy nền đào đá Km 20 = 480 - K20 - +

725, 59 thuộc gói thầu 3B dự án đường cao tốc

Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Duy Trinh 0,42

Quyết định số 40/QĐ-BQL.ĐNQN ngày

21/10/2017 của BQL DA đường cao tốc Đà Nẵng-

Quảng Ngãi 

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

12 Mở rộng tuyến đường ĐH14 Duy Trinh 0,38 0,10 0,10

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

13
Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu Thương 

mại - dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm
Nam Phước 0,21

Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

của UBND huyện Duy Xuyên về việc cấp bổ

sung kinh phí năm 2021 cho các địa phương, đơn

vị

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

14
Mở rộng tuyến đường QL14H đi cổng chào

Xóm Nam Sơn
Duy Trinh 0,36 0,24 0,24

Công văn số 2042/UBND-TCKH ngày

16/08/2021 của UBND huyện Duy Xuyên
UBND huyện

15
Đường ĐH6 đoạn giáp xã Bình Giang huyện

Thăng Bình đến ngã 3 đạp Bara
Duy Thành 2,10 1,00 1,00

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

16 Tuyến đường ĐH16.DX Duy Phước 1,05 1,05 1,05

Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của

HĐND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn

ngân sách địa phương

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021 

(0,50ha)

17 Cầu máng 3/2 (trên tuyến đường ĐH16.DX) Duy Phước 0,30 0,30 0,30

Nghị quyết số 10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của

HĐND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn

ngân sách địa phương

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

18 Tuyến đường ĐH 4.DX Duy Vinh 0,89 0,89 0,89

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của

HĐND tỉnh về việc Đề án kiên cố hóa hệ thống

đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn trên

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số

10/NQ-HDND ngày 16/4/2021 của HĐND huyện

Duy Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa

phương

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

19
Tuyến đường ĐH6.DX Duy Nghĩa nối TĐC Nồi

Rang
Duy Nghĩa 2,20

Quyết định số 3158/QĐ - UBND ngày 2/10/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án đường nối ĐH6.DX đi khu

TĐC Nồi Rang

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

20

Đường trục chính nối từ cầu Bình Dương đến

đường bộ ven biển 129 (GĐ1; L = 1km, r =

35m)

Duy Hải 0,88 Quyết định số 85/QĐ-KTN ngày 10/5/2017

BQL dự án 

đầu tư các 

công trình giao 

thông tỉnh

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

21
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thanh Niên

Ven Biển
Duy Hải 3,57

Quyết định số 6475/QĐ-UBND của UBND

huyện Duy Xuyên ngày 18/11/2020 về việc phê

duyệt chủ trương đầu tư

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

22
Đường nối QL1A đi vùng Đông Duy Xuyên và

đường ven biển Việt Nam (GĐ1)

Nam Phước + 

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh

15,00 9,60 9,60

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của

HĐND tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ

trương đầu tư; Quyết định số 1189/QĐ-UBND

ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc giao

nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh

quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết

số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày

19/4/2021; Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày

10/5/2021 của UBND huyện Duy Xuyên giao

nhiệm vụ Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư các

công trình thực hiện từ năm 2021

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

23 Đường nối QL14H (ĐT610 cũ) đến ĐT609C
Duy Tân + 

Duy Phú
10,35 5,94 5,94

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/04/2021

của HĐND tỉnh Quảng Nam, Phụ Lục 9

BQL dự án 

đầu tư các 

công trình giao 

thông tỉnh

24

Đường nối đường Võ Chí Công đi khu công

nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc Lộ 14H và

Quốc lộ 1A (thuộc dự án hoàn thiện đường ven

biển 129 (Võ Chí Công))

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh

10,48 6,05 6,05

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020;

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/04/2021

V/v quyết định và quyết định điều chỉnh chủ

trương đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển

129 (Võ Chí Công)

BQL dự án 

đầu tư các 

công trình giao 

thông tỉnh

25
Tuyến nối từ đường 129 đi TĐC Duy Hải 3

(GĐ2) (2 xã)

Duy Nghĩa + 

Duy Hải
4,00

Quyết định 3159/QĐ - UBND ngày 2/10/19 của

UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quyết định 2606/QĐ- UBND ngày 15/8/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v danh mục dự án

bổ sung khởi công 2019

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

26
Đường nối cầu Trường Giang đi khu TĐC Duy

Hải

Duy Nghĩa + 

Duy Hải
4,20

Quyết định số 323/QĐ-KTM ngày 19/11/2005

của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc

phê duyệt dự án xây dựng công trình đường nối

cầu Trường Giang đi khu TĐC Duy Hải

Ngân sách tỉnh

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

27

Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn

Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh

Quảng Nam

Duy Thu 1,50

Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28/8/2020

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự

án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2396/QĐ-

UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng

Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm

2020 từ nguồn ngân sách Trung ương cho các dự

án đã đảm bảo thủ tục đầu tư 

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020 

(4,50ha)

28
Xây dựng nhà văn hóa thôn Thu Bồn Đông từ

trường Mẫu giáo (TBĐ 11: thửa 575)
Duy Tân 0,20

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

29

Xây dựng trường mẫu giáo số 1 Nam Phước tại

KP. Xuyên Tây (TBĐ 39: thửa 247-255, 282-

291, 293)

Nam Phước 0,61 0,61 0,61

Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 17/4/2020

của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Báo cáo

kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Trường Mẫu số số 1 Nam Phước; Hạng mục:

Nâng cấp lớp học 10 phòng, khu vệ sinh, san nền, 

tường rào, công ngõ và kè chắn

Vốn sự nghiệp 

giáo dục về đạt 

chuẩn quốc gia  

và các nguồn 

vốn hợp pháp 

khác

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

30

Mở rộng trường Nguyễn Hiền về phía Tây Nam

(DS2: TBĐ 2: thửa 77, 1227, 1228, 1229, 1230,

1361)

Duy Sơn 0,48

Quyết định số 1148/QĐ - UBND ngày 16/4/2019

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án trường THPT Nguyễn Hiền

Sự nghiệp giáo 

dục

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

31
Mở rộng trường mẫu giáo Duy Trung (điểm

trường thôn An Thành)
Duy Trung 0,15

Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 26/5/2021

của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt

chủ trương đầu tư

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Duy 

Xuyên

32

Xây dựng mới trường Trung học phổ thông

Vùng Đông (Hồ Nghinh) thôn Thi Thại, huyện

Duy Xuyên

Duy Thành 3,41 0,27 0,27

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi

làm việc với huyện Duy Xuyên ngày 17/10/2012;

Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

của UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình: Trường Trung học

phổ thông vùng Đông, hạng mục: San nền và kè

chắn, địa điểm xây dựng: xã Duy Thành, huyện

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Duy 

Xuyên

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

33

Mở rộng trường TH Duy Hải, điểm trường thôn

Thuận Trì (TBĐ 8: thửa 1/536, 36, 787, 786,

785, 574, 34, 600)

Duy Hải 0,07

Quyết định số 1001/QĐ - UBND ngày 28/3/2017

của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ

trương đầu tư kiên cố hóa trường lớp học Mầm

non, tiểu học huyện Duy Xuyên

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Duy 

Xuyên

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

34 Mở rộng khuôn viên Lăng mộ Đoàn Quý Phi Duy Trinh 5,00 0,50 0,50

Quyết định số 7159/QĐ - UBND ngày

22/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về phê

duyệt báo cáo KT-KT và kế hoạch lựa chọn nhà

thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cảnh

quang xung quanh Lăng mộ Đoàn Quý Phi; Nghị

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của

HĐND tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ

trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021 

(5,50ha)
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

35
Trạm xử lý nước thải tập trung khu vực vùng

đông Duy Xuyên
Duy Nghĩa 2,31

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về dự kiến kế

hoạch đầu tư công năm 2021 và Nghị quyết số

19/ND-HĐND quyết định chủ trương đầu tư một

số dự án nhóm B, nhóm C ngày 15/7/2020 của

HĐND tỉnh Quảng Nam

BQL dự án 

đầu tư xây 

dựng tỉnh

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

36 Khu TMDV và DC Đông Cầu Chìm (GĐ2) Nam Phước 3,80

Quyết định 6526/QĐ - UBND ngày 22/10/2018

của UBND huyện Duy Xuyên V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư khu DC - TM - DV Đông Cầu

Chìm (GĐ2); Công văn số 5683/UBND - KTN

ngày 8/10/2018 của UBND tỉnh; Thông báo số

1048/TB-UBND ngày 23/10/2018 của UBND

huyện; Thông báo số 395/TB-UBND ngày

30/5/2017 của UBND huyện Duy Xuyên; Nghị

quyết số 11/NQ - HĐND ngày 16/8/2019 của hội

đồng nhân dân huyện Duy Xuyên

UBND huyện 

+ Vốn từ tiền 

sử dụng đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

37 Khu TĐC Phước Mỹ (TĐC đường tránh lũ) Nam Phước 1,23 0,24 0,24

Quyết định số 6451/QĐ-UBND của UBND

huyện Duy Xuyên ngày 13/11/2020 về việc phê

duyệt chủ trương đầu tư

Ngân sách tỉnh 

+ Ngân sách 

huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

38
Khu TĐC Châu Hiệp (GĐ1) (TĐC đường tránh

lũ)
Nam Phước 2,00 2,00 2,00

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16/04/2021

của HĐND huyện Duy Xuyên về điều chỉnh, bổ

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

39 KDC đường Văn Thị Thừa (Ông Luôn) Nam Phước 0,13 0,13 0,13

Quyết định số 5409/QĐ - UBND ngày 14/8/2019

của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt báo cáo

kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

xây dựng công trình: Tuyến đường đền liệt sĩ đi

Xuyên Đông

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

40
Khu DC - TM - DV Đông cầu chìm (đất ở TĐC

kè chống sạt lỡ và đất ở đô thị)
Nam Phước 0,59

Theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày

29/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê

duyệt danh mục ứng vốn quỹ đất phát triển tỉnh

Quảng Nam năm 2018 (đợt 1); Thông báo số

40/TB-UBND ngày 24/5/2018 của HĐND tỉnh về

kết luận của TT HĐND tỉnh và Công văn số

2886/UBND-KTN ngày 4/6/2018 của UBND

tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển nục

đích sử dụng đất sau rà soát NQ 49/NQ-HĐND

tỉnh ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh; Công văn

số 5683/UBND - KTN ngày 8/10/2018 của

UBND tỉnh

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

41
Dự án xây dựng nhà ở KDC phía Nam TT. Nam

Phước
Nam Phước 46,00 29,80 29,80

Công văn số 956/TTg-NN ngày 13/07/2021 của

Thủ tướng Chính Phủ V/v CMĐ SDĐ trồng lúa

để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

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; thông báo số 52/TB-HĐND ngày

25/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng

Nam; Công văn số 262/HĐND-VP ngày

28/9/2020; Công văn số 5666/UBND-KTN ngày

29/9/2020 của UBND tỉnh

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

42 Khu DC - TM - DV Chợ Nồi Rang (GĐ1) Duy Nghĩa 4,50 0,32 0,32

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

của HĐND huyện Duy Xuyên về kế hoạch đầu tư

công trung hạn 2021-2025

UBND huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

43
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

UBND huyện

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

44
Khu dân cư nông thôn tại Bàu Bếp (TBĐ 59:

thửa 124, 125, 126, 127, 141)
Nam Phước 0,40

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày

31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ

tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa

bàn huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

45
Khu dân cư nông thôn: Điểm trường mẫu giáo

Phú Bông sang đất ở (TBĐ 9: thửa 76)
Duy Trinh 0,29

Quyết định số 8577/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

của huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật các

khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Duy

Xuyên; Quyết định số 8555/QĐ-UBND ngày

31/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc

phê duyệt tổng mặt bằng phân lô khai thác đất ở

khu vực điểm trường mẫu giáo (cũ), thôn Phú

Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên; Quyết

định số 2021/QĐ - UBND ngày 30/6/2014 của

UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất

huyện Duy Xuyên đến năm 2020; QH xây dựng

NTM xã Duy Trinh; Điều chỉnh quy hoạch sử

dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

46

Khu dân cư nông thôn: KDC phía sau trường

Nguyễn Thành Hãn: (TBĐ 5: thửa 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155); Từ NVH

Chiêm Sơn: (TBĐ 6: Thửa 14, TBĐ số 6); Từ

đất trường mẫu giáo thôn Chiêm sơn: (TBĐ 4:

thửa 15)

Duy Sơn 0,65

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày

31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ

tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa

bàn huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

47

Khu dân cư nông thôn tại khu đất thôn Hà

Nhuận - xã Duy Phước (TBĐ 5: thửa 58, 59,

60)

Duy Phước 0,11

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày

31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ

tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa

bàn huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

48

Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền

đường Đông Thành - thôn Đông Bình (TBĐ 6:

thửa 101, 102)

Duy Vinh 0,10

Quyết định số 8577/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt

chủ trương đầu Công trình: Hạ tầng kỹ thuật các

khu khai thác quỹ đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện

Duy XuyênQuyết định số 4007/QĐ-UBND ngày

06/7/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc

phê duyệt tổng mặt bằng phân lô chi tiết khai thác 

quỹ đất ở khu vực đường Đông Thành, thôn

Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên;

Quyết định số 6976/QĐ-UBND ngày 14/12/2020

của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở (5 lô) tại

khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã

Duy Vinh, huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

49

Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền phía

Bắc khu dân cư bờ kè Hà Lăng - thôn Hà Nam

(TBĐ 2: thửa 453, 455, 456, 457, 458, 459,

556, 140)

Duy Vinh 0,10

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày

31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ

tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa

bàn huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

50

Khu dân cư nông thôn tại khu đất mặt tiền phía

Tây khu tái định cư Gò Đùng - thôn Hà Nam

(TBĐ 3: thửa 114, 115, 116)

Duy Vinh 0,18

Quyết định số 8577/QĐ - UBND ngày

31/12/2020 của UBND của huyện Duy Xuyên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Công trình Hạ

tầng kỹ thuật các khu khai thác đất nhỏ lẻ trên địa

bàn huyện Duy Xuyên

BQL dự án - 

Quỹ đất

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

51 Xây dựng chòi canh lửa tại dốc Tam Đảo 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

Ngân sách tỉnh 

+ Ngân sách 

huyện

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

52 Mở rộng hố xử lý rác thải tại Gò Miếu Ông Duy Trung 0,80

Công văn số 2442/UBND-TCKH ngày

29/09/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về việc

thống nhất chủa trương xây dựng công trình: Khu

xử lý rác thải tạm thời

UBND xã

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (28

danh mục)
617,45 57,52 41,59 15,93

1
CCN Tây An (Mở rộng nhà xưởng chi nhánh

công ty TNHH SHIN HEUNGVINA)
Duy Trung 1,30

Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 16/10/2020

của UBND tỉnh

CÔNG TY 

TNHH SHIN 

HEUNGVINA

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020 và 

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

Page 12



 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp
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(thôn, xã)

Tổng 
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thu hồi  

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

2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Duy Nghĩa + 

Duy Hải
276,99 28,33 21,48 6,85

GCN đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh

Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/12/2010, Chứng

nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2015;

chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 02/8/2016

của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Thông

báo số 323/TB-UBND ngày 26/8/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam

Công ty 

TNHH phát 

triển Nam Hội 

An

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

3

Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên & đấu nối và

đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên

(Đường vào Trạm biến áp 220 Duy Xuyên)

Duy Trung 0,37 0,12 0,05 0,07

Quyết định số 6799/QĐ-BCT ngày 23/12/2011

của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát

triển điện lực vùng kinh tế trọng điểm Miền

Trung giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2025;

Công văn số 3657/UBND-KTN ngày 17/7/2017

và Công văn số 810/UBND-KTN ngày 09/2/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thỏa thuận

điều chỉnh vị trí TBA Duy Xuyên, hướng tuyến

đường đấu nối và đường dây 220kV Thanh Mỹ-

Duy Xuyên (đoạn vào trạm)

Tổng Công ty 

Truyền tải điện 

Quốc gia 

(EVNNPT)

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

4 Kè bảo vệ dự án Khu đô thị Nồi Rang Duy Nghĩa 4,93

Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 8/3/ 2019

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt

cập nhật bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng

(1/500) Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên (bổ sung hạng mục kè bảo vệ)

Công ty CP 

Đạt Phương

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

5
Dự án lắp máy 02 trạm biến áp 110 KV Duy

Xuyên
Nam Phước 0,03 0,01 0,01

Quyết định số 5329/QĐ-BCT ngày 14/9/1012

của bộ công Thương và QĐ số 2994/QĐ-

EVNCPC ngày 12/5/2016 của Tổng Công ty

Điện lực Miền Trung

Vốn vay 

thương mại 

trong nước và 

vốn đối ứng từ 

nguồn KHCB 

EVN CPC

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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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

6
Đường dây 110KV mạch 2 Duy Xuyên - Tam

Kỳ
Duy Trung 0,04

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - EVNCPC

ngày 28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền

Trung

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

7
Đường dây điện hạ áp (NLNT GĐ2 mở rộng

tỉnh Quảng Nam)
Duy Vinh 0,03

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - EVNCPC

ngày 28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền

Trung

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

8 Đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An

Nam Phước + 

Duy Trung + 

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh

0,53 0,22 0,21 0,01

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - EVNCPC

ngày 28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền

Trung

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

9 Cải tại lưới điện trung áp

Nam Phước + 

Duy Thành + 

Duy Nghĩa

0,08 0,03 0,02 0,01

Quyết định số 4123/QĐ-EVNCPC ngày

28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền

Trung về việc điều chỉnh giáo quản lý dự án đầu

tư xây dựng công trình.Tờ trình số 04/TTr-

UBND ngày 10/01/2018 của UBND huyện Duy

Xuyên về xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm

2018; Công văn số 147/VPUBND-KTN ngày

22/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng

Nam về vệc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm

2018 đối với dự án Cải tạo lưới điện trung áp khu

vực Thăng bình, Duy Xuyên, Điện Bàn qua xã

Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

10

Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên & đấu nối và

đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên (Xây

dựng TBA 220kV Duy Xuyên và Đường dây

đấu nối TBA 220 kV và đường dây 220kV

Thạnh Mỹ - Duy Xuyên)

Duy Tân + 

Duy Hòa + 

Duy Châu + 

Duy Trinh + 

Duy Sơn + 

Duy Trung

5,48 2,85 0,46 2,39

Quyết định số 6799/QĐ-BCT ngày 23/12/2011

của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát

triển điện lực vùng kinh tế trọng điểm Miền

Trung giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2025;

Công văn số 3657/UBND-KTN ngày 17/7/2017

và Công văn số 810/UBND-KTN ngày 09/2/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thỏa thuận

điều chỉnh vị trí TBA Duy Xuyên, hướng tuyến

đường đấu nối và đường dây 220kV Thanh Mỹ-

Duy Xuyên (đoạn vào trạm); Công văn

4715/UBND-KTN ngày 22/8/2018 của UBND

tỉnh

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

11 Trạm biến áp 110KV Thăng Bình 2 và nhánh rẽ

Duy Thành + 

Duy Phước + 

Duy Vinh + 

Duy Nghĩa

0,05 0,03 0,02 0,01

Quyết định số 9091/QĐ - EVNCPC ngày

20/12/2016 và Quyết định 4123/QĐ - EVNCPC

ngày 28/6/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền

Trung

Tổng Công ty 

điện lực Miền 

Trung

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

12
Khu nghĩa trang vùng Đông Duy Xuyên - Thăng 

Bình (GĐ2)
Duy Nghĩa 8,00

QĐ số 2095/QĐ - UBND ngày 9/6/2017 của

UBND tỉnh

Công ty CP 

ĐT và PT Kỳ 

Hà Chu Lai

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

13 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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

14

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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

15 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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

16 Khu dân cư xã Duy Phước (GĐ1) 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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

17 Khu TĐC Nồi Rang (GĐ2) Duy Nghĩa 67,88

Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh

nguồn vốn đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa

trang nhân dân đã giao cho Công ty CP đầu tư và

phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam trên địa

bàn vùng Đông các huyện Duy Xuyên, Thăng

Bình, tỉnh Quảng Nam

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

18 Khu TĐC Nồi Rang (GĐ1) Duy Nghĩa 12,43

Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

của UBND tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh

nguồn vốn đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa

trang nhân dân đã giao cho Công ty CP đầu tư và

phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam trên địa

bàn vùng Đông các huyện Duy Xuyên, Thăng

Bình, tỉnh Quảng Nam

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

19 Khu TĐC Duy Hải (GĐ3) Duy Nghĩa 40,58 4,50 4,50

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 4/6/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung

chủ trương dự án khu tái định cư Duy Hải (GĐ3),

xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

20
Khu TĐC Sơn Viên (cho dự án GPMB khu nghĩ

dưỡng Nam Hội An)
Duy Nghĩa 36,40

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung

chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Sơn

Viên, xã Duy nghĩa, huyện Duy Xuyên; Quyết

định số 1447/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, bổ

sung Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày

04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Khu

tái định cư Sơn Viên, xã Duy nghĩa, huyện Duy

Xuyên

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

21

Khu đô thị mới Nồi Rang (Dự án thanh toán

quỹ đất hoàn vốn cho hợp đồng BT cầu Đế

Võng ở TP. Hội An)

Duy Nghĩa 1,10

Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết

1/500

Công ty CP 

Đạt Phương

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

22 Mở rộng Khu TĐC Duy Hải (GĐ2) Duy Nghĩa 20,00 6,42 6,42
QĐ số 2095/QĐ - UBND ngày 9/6/2017 của

UBND tỉnh

Công ty CP 

ĐT và PT Kỳ 

Hà Chu Lai

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

23 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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021

24 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

Lựa chọn nhà 

đầu tư

NQ số 53/NQ-

HĐND ngày 

22/07/2021
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 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)

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất

Ghi chú (Ghi 

rõ nguồn theo 

báo cáo, bản 

đồ...)

Tổng 

cộng

 Trong đó 

Chủ đầu tư

Sử dụng đất nông nghiệp

Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

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

25 Khu TĐC Duy Hải (GĐ2) Duy Hải 40,97 2,08 2,08

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 4/6/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung

chủ trương dự án khu tái định cư Duy Hải (GĐ2),

xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

26 Khu TĐC Duy Hải (GĐ3) Duy Hải 3,40

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 4/6/2018

của UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung

chủ trương dự án khu tái định cư Duy Hải (GĐ3),

xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Công ty 

TNHH MTV 

đầu tư và phát 

triển Kỳ Hà - 

Chu Lai Quảng 

Nam

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

27 Khu TĐC ven biển Bình Dương Duy Hải 12,00
QĐ số 2095/QĐ - UBND ngày 9/6/2017 của

UBND tỉnh

Công ty CP 

ĐT và PT Kỳ 

Hà Chu Lai

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020

28 Mở rộng Khu TĐC Duy Hải (GĐ2) Duy Hải 37,30
QĐ số 2095/QĐ - UBND ngày 9/6/2017 của

UBND tỉnh

Công ty CP 

ĐT và PT Kỳ 

Hà Chu Lai

NQ số 73/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TỔNG CỘNG (40 danh mục) 375,24 110,83 89,97 20,86

 I 
Dự án thuộc ngân sách Nhà nước (23

danh mục) 
77,41 21,22 19,37 1,85

1
Tuyến đường tránh phía Tây thị trấn Ái

Nghĩa 

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
5,80 4,50 4,50

 NQ số 33/NQ-HĐND ngày 29/5/2017 của 

Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc; QĐ 

14/QĐ-HDDND 21/3/2019 của HĐND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án 

 BQL DỰ ÁN 

ĐTXD ĐẠI LỘC 

 chuyển từ  

 2020, 

2021 

2
Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An)

đi trung tâm hành chính huyện 

 Đại An; Thị trấn 

Ái Nghĩa 
4,62 1,00 1,00

 Quyết định đầu tư số 1751/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh; Nghị 

Quyết 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam 

 UBND huyện  

Đại Lộc 

 Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021 

3  Cầu Hội Khách - Tân Đợi, huyện Đại Lộc  Đại Sơn 4,60 0,25 0,25

 QĐ 1534/QĐ-UBND 27/5/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về đầu tư xây dựng 

công trình cầu Hội Khách - Tân Đợi; NQ 

20/2019NQ-HĐND 03/10/2019 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về bổ sung danh mục dự 

án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụn 

 UBND huyện  

Đại Lộc 

 chuyển từ  

 2020, 

2021 

4

 Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

ĐT 609 (hạng mục cầu Hà Tân, cầu Lộc

Mỹ, cầu Ba Khe 1, 2, 3 và phân đoạn Km

20+960 – Km24+750)

 Đại Quang, Đại 

Đồng, Đại Lãnh
4,00 0,50 0,50

 Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 

08/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

 BQL dự án 

ĐTXD tỉnh 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

5
 Dự án Cầu Hội Khách – Tân Đợi: hạng

mục thu hồi bổ sung và khu tái định cư
 Đại Sơn 1,50 0,30 0,30

 Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 

27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu 

Hội Khách – Tân Đợi, huyện Đại Lộc

 UBND huyện  

Đại Lộc 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

6
 Dự án Đường ĐH10.ĐL nối dài xã Đại

Tân
 Đại Tân 0,35 0,30 0,30

Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 

17/10/2016 của UBND huyện Đại Lộc phê 

duyệt chủ trương xây dựng cầu Trà Đức và 

tuyến đường ĐH10; NQ 144/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2021 của HĐND huyện Đại Lộc 

về quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc

 BQL DA huyện 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

7  Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C  Đại Thắng 2,59 0,70 0,70

 Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam; (Công văn số 181/HĐND-VP 

ngày 06/8/2021)

 Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

 Phụ lục I 

  DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA 

 Đơn vị tính: ha  

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

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

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 

8  Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B

 Đại Minh; Đại 

Quang, Đại 

Phong 

9,72 3,12 3,12

 Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam

 Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

9  Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn  Đại Hòa 6,08 4,52 2,97 1,55

 Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam, phụ lục 02

 Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

10
 Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609,

đoạn An Điềm - A Sờ
 Đại Hưng 9,19

 Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam, Phụ lục 15  

 Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Nam 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

11
Đường giao thông từ đoạn Khe Ngang

đến giáp Quốc lộ 14B, xã Đại Hồng 
 Đại Hồng 0,63

Công văn số 6132/UBND-TCKH ngày 

01/11/2021 của UBND thống nhất chủ 

trương giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn 

vị làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc; 

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc về quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 

của huyện Đại Lộc

 BQL DA huyện 

12

Tuyến đường nối từ QL14B (nút giao

N03) đến khu vực Nhà máy xử lý chất thải

rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam 

 Đại Hiệp; Thị 

trấn Ái Nghĩa 
1,50

 QĐ 1339/QĐ-UBND ngày 1/9/2021 phê 

duyệt đầu tư xây dựng 
 BQL DA huyện 

13  Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc 
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
0,90

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc
BQL DA huyện

14  Mở rộng khu dân cư làng Yều  Đại Hưng 1,20

 QĐ 3220/QĐ-UBND 05/11/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

 UBND huyện 

 chuyển từ  

 2020, 

2021 

15  Khu tái định cư thôn Mỹ Hảo   Đại Phong 0,60

 NQ 84/NQ-HĐND 9/7/2019 của HĐND 

huyện vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; QĐ 17/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam vv giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư các dự án khắc phục thiệt hại do 

thiên tai từ nguồn ngân sách Trung ương 

năm 2020 

 TT Phát triển 

QĐ&CCN 

 chuyển từ 

2019, 2021 

16 Dự án di dân khẩn cấp xã Đại Quang, huyện Đại Lộc Đại Quang 1,72

 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh Quảng nam; 

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của UBND huyện Đại Lộc

BQL DA huyện

 chuyển 

tiếp từ 

2021 
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 

17  Khu dân cư nông thôn mới xã Đại Hiệp  Đại Hiệp 3,41 0,87 0,87

Công văn số 6132/UBND-TCKH ngày 

01/11/2021 của UBND thống nhất chủ 

trương giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn 

vị làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc; 

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc về quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 

của huyện Đại Lộc

 BQL DA 

18
Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí

tái định cư Bầu Dài xã Đại Minh 
 Đại Minh 9,21 0,36 0,36

Công văn số 6132/UBND-TCKH ngày 

01/11/2021 của UBND thống nhất chủ 

trương giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn 

vị làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc; 

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc về quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 

của huyện Đại Lộc

 BQL DA 

19  Khu dân cư NTM xã Đại Đồng  Đại Đồng 4,22

Công văn số 6132/UBND-TCKH ngày 

01/11/2021 của UBND thống nhất chủ 

trương giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn 

vị làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc; 

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc về quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 

của huyện Đại Lộc

 TT Phát triển 

QĐ&CCN 

20
Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất

dọc tuyến đường tránh phía Tây Ái Nghĩa 

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
4,80 4,80 4,80

NQ 144/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của 

HĐND huyện Đại Lộc

 TT Phát triển 

QĐ&CCN 

21

 Khu dân cư chỉnh trang (04 vị trí: Khu

đất trống bên cạnh trụ sở làm việc của các

hội quần chúng, Khu đất trống bên cạnh

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện,

Khu đất trống bên cạnh Đội quản lý thị

trường sô 7, Trường bổ túc Thị trấn cũ)

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
0,15

 Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND huyện Đại Lộc về 

việc phê duyệt Phương án chỉnh trang đô 

thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn 

huyện Đại Lộc

 TT Phát triển 

QĐ&CCN 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 

22

Khu dân cư chỉnh trang (02 vị trí: Trạm

bảo vệ thực vật tại thôn Hòa Thạch, Trạm

Thú y tại thôn Phú Hương) 

 Đại Quang 0,45

 Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND huyện Đại Lộc về 

việc phê duyệt Phương án chỉnh trang đô 

thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn 

huyện Đại Lộc

 TT Phát triển 

QĐ&CCN 

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

23
 Khu dân cư chỉnh trang (Trạm Kiểm Lâm

Hà Nha)
 Đại Đồng 0,17

 Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND huyện Đại Lộc về 

việc phê duyệt Phương án chỉnh trang đô 

thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn 

huyện Đại Lộc

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

 II 
Dự án ngoài ngân sách Nhà nước (17

danh mục) 
297,83 89,61 70,60 19,01

1
Nghĩa trang nhân dân tại xã Đại Hiệp và

nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng 

 Đại Hiệp 

21,10

QĐ 2037/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh 

mục dự án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo 

tiêu chí 

2  Khu phố chợ đại an  Đại An 9,85 2,40 2,40

 QĐ 3264/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của 

UBND tỉnh điều chỉnh tên gọi quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của 

UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án 

nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đợt 2/2021 

3
Khu đô thị sinh thái ven sông Vu Gia tại

Khu 7 TT Ái Nghĩa 

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
28,70

Công văn số 208/BC-SXD ngày 03/8/2018 

của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam

 chuyển từ 

2020, 2021 

4  Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa  
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
32,80 25,42 14,70 10,72

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

5  Khu dân cư khu 5  
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
42,27 14,37 10,37 4,00

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

6
Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (khu

T12 và mở rộng)  

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
13,18 6,23 3,86 2,37

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

7  Khu đô thị Tây sông Vu Gia  
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
12,30 0,18 0,18

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 

8  Khu dân cư Trung An  
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
13,40 3,48 2,40 1,08

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

9  Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa 
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
49,40 23,26 22,60 0,66

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

 chuyển 

tiếp từ 

2021 

10  Khu dân cư Song Mỹ 
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
6,94 2,88 2,88

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

11  Khu đô thị Hòa An (giai đoạn 1) 
 Thị trấn Ái 

Nghĩa 
9,68 8,54 8,54

 QĐ 3264/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của 

UBND tỉnh điều chỉnh tên gọi quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của 

UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án 

nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đợt 2/2021 

12
Cụm CN Đại An (Nhà máy sản xuất nội,

ngoại thất và ván ghép thanh)  

 Thị trấn Ái 

Nghĩa 

1,12

 QĐ 2782/QĐ-UBND 1/10/2021 của 

UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư, Dự án: Nhà máy sản xuất nội, ngoại thất 

và ván ghép thanh tại lô CN5, Cụm công 

nghiệp Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện 

Đại Lộc. 

13
 Cụm công nghiệp Đại An (Nhà máy bê

tông Hiệp Hưng giai đoạn 2)
 Đại Hiệp 1,16

 Quyết định chủ trương đầu tư số 1491/QĐ-

UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh; TB 

206-TB/HU ngày 28/9/2017 của Huyện ủy 

Đại Lộc 

 chuyển từ 

2020, 2021 

14
Cụm công nghiệp Đại An (Nhà máy sản

xuất dược phẩm ứng dụng công nghệ cao) 

 Đại Hiệp; Thị 

trấn Ái Nghĩa 
7,32

 QĐ chủ trương đầu tư 3903/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

 CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM & 

TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ AC&T; 

 chuyển từ  

 2020, 

2021 

15
Cụm CN Đại An (Nhà máy sản xuất của

Công ty TNHH Ngân Khuê) 

 Đại Hiệp; Thị 

trấn Ái Nghĩa 
0,91

 Quyết định chủ trương đầu tư số 2450/QĐ-

UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh; 

 Công ty TNHH 

Ngân Khuê 

16

Cụm công nghiệp Mỹ An 2 (Mở rộng

Nhà máy ván ghép thanh và viên nén của

Công ty TNHH MTV DVTH Thành Tâm)  

 Đại Quang 2,70 0,60 0,60

-  Công ty TNHH DVTH Thành Tâm: QĐ 

2156/QĐ-UBND 02/8/2021 QĐ điều chỉnh 

chủ trương đầu tư, Dự án: Nhà máy sản 

xuất ván ghép thanh và viên nén năng lượng 

tại Cụm công nghiệp Mỹ An 2, huyện Đại 

Lộc do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng 

hợp Thành Tâm làm nhà đầu tư.

 chuyển từ  

 2021 
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LUC LUK RPH RDD

 (1) (2) (3) (4)
(5=6+7+8

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

 TT  Danh mục dự án, công trình  Địa điểm 

Tổng diện 

tích thu 

hồi (ha)
Tổng cộng

Trong đó:

 Sử dụng đất nông nghiệp (ha) 

 Văn bản chủ trương đầu tư  Chủ đầu tư  Ghi Chú 

17

CCN Đông Phú: Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật

CCN (Tên 2021: Quỹ đất dự phòng để thu

hút đầu tư (Cụm công nghiệp Đông Phú)) 

 Đại Hiệp 45,00 2,25 2,25

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết 

định chấp thuận chủ trường đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư số 2707/QĐ-

UBND ngày 22/9/2021 cho phép Công ty 

Cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Đà Nẵng 

thực hiện dự án; QĐ 3283/QĐ-UBND ngày 

10/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Về 

việc thay thế Quyết định số 174/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về thành 

lập Cụm công nghiệp Đông Phú, xã Đại 

Hiệp, huyện Đại Lộc

 Công ty CP Đầu 

tư và XD Tây Đà 

Nẵng 

 Chuyển 

tiếp từ 

2020, 2021 
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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)

A TỔNG CỘNG (69 danh mục) 530,26 60,84 30,89 7,30 22,65 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (64

danh mục)
468,06 60,84 30,89 7,30 22,65 0,00

1

Đường trục chính khu dân cư số 1 khối

6 (đoạn từ sông An Tân đến đường

Nguyễn Chí Thanh nối dài)  

TT. Núi Thành 1,26           -            -           -          -   

Văn bản số 94/HĐND-VP ngày 

2/10/2019 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự 

án

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

2

 Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát

nước đường Lý Thường Kiệt ( đoạn

qua nhà văn hóa khối 7 cũ đến giáp

đường ĐH7-NT)

TT. Núi Thành 0,07        0,01       0,01         -          -   

Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

3
Mở rộng, nâng cấp đường Lê Hồng

Phong 
TT. Núi Thành 0,50           -   

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của HĐND huyện về việc 

thống nhất điều chỉnh bổ sung một số 

công trình, dự án đầu tư trong kế hoạch 

đầu tư trung hạn 5 năm 2021-2025, năm 

2021 và năm 2022

BQL dự án Núi 

Thành

Đăng ký 

mới (KH22)

4
Đường trục chính từ Cảng Kỳ Hà đi

Quốc lộ 1 

TT. Núi Thành, 

Tam Nghĩa, Tam 

Quang

31,55        0,18       0,18         -          -   

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/04/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam, Phụ lục 6

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

Đơn vị tính: ha 

Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

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

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

5  Đuờng vào trung tâm thể thao xã Tam Giang 0,06           -            -           -          -   

Quyết định 5308/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020 của UBND huyện về Điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới 

xã Tam Giang (điều chỉnh nội dung công 

trình dự án đường vào trung tâm thể thao 

xã)

UBND xã Tam 

Giang

Chuyển tiếp 

(NQ73)

6
Nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà (giai

đoạn 2)  

 Tam Giang, 

Tam Hiệp, Tam 

Hải

68,00           -            -           -          -   
Quyết định số 42/QĐ-HĐND ngày 

30/10/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT 

và KCN tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

7
Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh

trú bão cho tàu cá An Hòa  

Tam Giang, Tam 

Quang
59,19           -            -           -          -   

Quyết định 1624/QĐ-UBND tỉnh Phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá An Hòa  

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTNN và PTNN 

tỉnh

Chuyển tiếp 

(NQ73)

8
Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ

Chí Công)  

Tam Tiến, Tam

Hòa, Tam Hiệp, 

Thị trấn Núi 

Thành, Tam 

Giang, Tam 

Nghĩa, Tam 

Quang

64,14      20,02       6,61     6,34     7,07 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

02/11/2020 của HĐND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện 

đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ53)

9

 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH4-NT

(đoạn từ Cầu Tam Giang đến Cảng cá

An Hòa)

Tam Giang 1,15           -            -           -          -   

Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 

23/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ 

thật đầu tư xây dựng công trình

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

10

Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh

trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng

cá Tam Quang 

Tam Giang, Tam 

Quang
22,30           -            -           -          -   

Quyết định 3246/QĐ-BNN-KH ngày 

21/7/2021 của Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn quyết định về chủ trương 

đầu tư dự án. 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTNN và PTNN 

tỉnh

Đăng ký 

mới (KH22)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

11
Nâng cấp đường ĐH 2-NT (Đoạn từ

đường 129 đến bến phà)  
Tam Hòa 1,04           -            -           -          -   

Quyết định số 7234/QĐ-UBND ngày 

03/10/2019 của UBND huyện Núi Thành 

quyết định về chủ trương đầu tư công 

trình.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

12

Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL

1A đến đường Võ Chí Công ( đường

129) và ĐT.613B 

Tam Hòa, Tam 

Anh Nam
24,64      12,14       3,13         -       9,01 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, 

Phụ lục 3

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

13

Mở rộng, sửa chữa, cải tạo hoàn trả

đường ĐH2.NT (đoạn từ cầu Tam Hòa

đến đường Võ Chí Công - đường 129) 

Tam Hòa 1,30           -            -           -          -   

Căn cứ Quyết định 2907/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường 

trục chính KCN Tam Thăng đi cảng Kỳ 

Hà và sân bay Chu Lai; Căn cứ thông 

báo số 311/TB-UBND ngày 21/9/2021 

về thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh 

tại cuộc họp giao ban để chỉ đạo giải 

quyết một số nội dung công việc;

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

14
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện

(ĐH) năm 2021 - Cầu Xuổng 
Tam Hiệp 0,03           -            -           -          -   

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 

năm 2021; Quyết định số 3991/QĐ-

UBND ngày 14/6/2021 của UBND 

huyện Núi Thành về việc Giao nhiệm vụ 

làm chủ đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ 

thống đường huyện (ĐH) năm 2021

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ65)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

15
Đường chính nối khu CN ô tô Trường

Hải - Khu CN Tam Anh(giai đoạn 2) 

Tam Anh Nam, 

Tam Anh Bắc
9,00        2,00       2,00         -          -   

Công văn số 828/KTM-TNMT ngày 

13/9/2021 của BQL các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT 

và KCN tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

16
Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn

đi đường Võ Chí Công 

Tam Anh Nam, 

Tam Tiến
11,55        3,30       1,80         -       1,50 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, 

Phụ lục 7 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

17  Cầu Tam Tiến và đường dẫn 

Tam Xuân 1, 

Tam Xuân 2, 

Tam Tiến

5,88        4,37       3,42         -       0,95 

Quyết định số 3992/QĐ-BCT ngày 

22/6/2018 của UBND huyện về việc giao 

nhiệm vụ đơn vị làm chủ đầu tư…

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

18

 Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II

và hỗ trợ Bồi thường và tái định cư các

hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của Khu

xử lý chất thải

Tam Xuân 2 1,78        0,96       0,96         -          -   

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về Quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, 

C sử dụng vốn ngân sách địa phương; 

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao 

nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư 

công đã được HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND 

tỉnh khóa IX

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

19
Nâng cấp đường tránh lũ thôn Vĩnh

Bắc 
Tam Xuân 2 0,29        0,27       0,27         -          -   

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 

4/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc giao chủ đầu tư và bổ sung kinh 

phí thực hiện các công trình thuộc nguồn 

vốn sự nghiệp

UBND xã Tam 

Xuân 2

Đăng ký 

mới (KH22)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

20  Xây dựng cầu Giao Thủy  Tam Thạnh 0,40           -            -           -          -   

Quyết định số 6099/QĐ-UBND ngày 

05/9/2019 của UBND huyện Núi Thành 

về chủ trương đầu tư công trình.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

21
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện

(ĐH) năm 2021 - Tuyến ĐH8 
Tam Sơn 0,05           -            -           -          -   

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 

năm 2021; Quyết định số 3991/QĐ-

UBND ngày 14/6/2021 của UBND 

huyện Núi Thành về việc Giao nhiệm vụ 

làm chủ đầu tư dự án Kiên cố hóa hệ 

thống đường huyện (ĐH) năm 2021.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ65)

22
Mở rộng đường GTNT Thuận Yên đi

Mỹ Đông 
Tam Sơn 1,00        0,20       0,20         -          -   

Quyết định 17362/QĐ-UBND ngày 

13/9/2021 giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 

và chủ trì lập các thủ tục, trình thẩm định 

kiên cố hóa đường GTNT năm 2022

UBND xã Tam 

Sơn

Đăng ký 

mới (KH22)

23  Mở rộng đường vào khu thể thao xã Tam Sơn 0,10           -            -           -          -   

Quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND huyện về Phê 

duyệt danh mục công trình dự án NTM 

năm 2021

UBND xã Tam 

Sơn

Đăng ký 

mới (KH22)

24
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ngõ

Diệu đi chợ Tam Mỹ Đông 
Tam Mỹ Đông 0,18        0,15       0,15         -          -   

Quyết định 3717/QĐ-UBND ngày 

03/6/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc giao chủ đầu tư và bổ sung kinh 

phí thực hiện các công trình thuộc nguồn 

vốn sự nghiệp 

UBND xã Tam 

Mỹ Đông

Đăng ký 

mới (KH22)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

25
Đường trục chính vào khu trung tâm

hành chính xã Tam Mỹ Tây 
Tam Mỹ Tây 0,26        0,24       0,24         -          -   

QĐ phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật số 18523/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021; Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Đăng ký 

mới (KH22)

26
Đường giao thông khu dân cư và khu

thể thao xã Tam Mỹ Tây 
Tam Mỹ Tây 0,10        0,10       0,10         -          -   

QĐ phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật số 18524/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021; Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Đăng ký 

mới (KH22)

27

Đường trục chính từ Khu công nghiệp

Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay

Chu Lai 

 Đi qua địa phận 

TT. Núi Thành, 

Tam Hiệp, Tam 

Nghĩa, Tam 

Quang, Tam 

Tiến, Tam Hòa 

1,46           -            -           -          -   
Công văn số 2219/BTC-ĐT ngày 

21/02/2017 của Bộ Tài chính

BQL các KKT 

và KCN tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

28
Đường vào khu xử lý chất thải rắn

Nam Quảng Nam 
Tam Nghĩa 4,00        0,40     0,40 

Quyết định số 17607/QĐ-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND huyện Núi Thành 

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53) 

Tách đường 

vào 

riêng,khu 

xử lý riêng

29
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện

(ĐH) năm 2022 - Tuyến ĐH10 
Tam Tiến 0,28           -            -           -          -   

Quyết định số 15942/QĐ-UBND ngày 

05/8/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Kiến cố hóa hệ thống đường huyện 

(ĐH) năm 2022.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ65)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

30  Sữa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 

Tam Nghĩa, Tam 

Mỹ Tây, Tam 

Hiệp, Tam Anh 

Nam

6,89           -            -           -          -   

Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTNN và PTNN 

tỉnh

Chuyển tiếp 

(NQ73)

31

Chóng xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ

biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi

Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

Tam Hải 0,80           -            -           -          -   

Quyết định số:2380/QĐ-UBND ngày 

28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 

biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTNN và PTNN 

tỉnh

Chuyển tiếp 

(NQ73)

32  Trạm Y tế xã Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Đông 0,37        0,26          -       0,26        -   

Quyết định số: 544/QĐ-UBND ngày 

12/02/2020 của UBND huyện Núi Thành 

về giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và lập 

các thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án và Quyết 

định số 4800/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 

của UBND huyện Núi Thành về chủ 

trương đầu tư công trình Trạm Y tế xã 

Tam Mỹ Đông 

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

33  Trường TH Trần Văn Ơn Tam Anh Bắc 0,47           -            -           -          -   

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 

18/01/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc điều chỉnh tên, tổng mức đầu tư 

và giao nhệm vụ làm chủ đầu tư, lập các 

thủ tục trình thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư năm 2021

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

34  Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Tam Xuân 2 0,24           -            -           -          -   

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 

30/3/2021 của HĐND huyện Núi Thành 

về chủ trương đầu tư các dự án

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

35
Trường Mẫu giáo Trúc Đào (cơ sở Phú

Khê) 
Tam Xuân 2 0,43        0,43       0,43         -          -   

đã có quyết định thu hồi chi tiết của hộ 

gia đình, cá nhân (đăng ký thực hiện giao 

đất)

UBND xã Tam 

Xuân 2

Đăng ký 

mới (KH22)

36  Trường TH Hoàng Văn Thụ Tam Sơn 0,63           -            -           -          -   

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 

30/3/2021 của HĐND huyện Núi Thành 

về chủ trương đầu tư các dự án

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

37
Mở rộng trường mẫu giáo Trùng

Dương (cơ sở thôn Bình Phú) 
Tam Tiến 0,06           -            -           -          -   

Quyết định 6935/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020 của UBND huyện Núi Thành 

phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Đăng ký 

mới (KH22)

38

Khu thể thao xã Tam Trà (bao gồm

Khu thể thao xã (giai đoạn 2) Hạng

mục bồi thường giải phóng mặt bằng:

0,36 ha)  

Tam Trà 1,21           -            -           -          -   

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 

30/3/2021 của UBND huyện phân bổ kế 

hoạch vốn chi đầu tư năm 2021 để thực 

hiện các công trình thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới của các 

xã Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn; 

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành 

Phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, 

cơ cấu nguồn vốn các công trình có sử 

dụng kinh phí đầu tư thuộc Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2021 của các xã Tam Trà, Tam 

Sơn và Tam Thạnh

UBND xã Tam 

Trà

Chuyển tiếp 

(gộp danh 

mục tại 

NQ73, 

NQ65)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

39
Xây dựng đường dây 500kV Quảng

Trạch - Dốc Sỏi  

Tam Trà, Tam 

Mỹ Đông, Tam 

Mỹ Tây 

3,36        0,55       0,03         -       0,52 
Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 

14/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tổng Công ty 

Truyền tải điện 

quốc gia thuộc 

Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 

Chuyển tiếp 

(NQ73)

40

Tuyến đường ống dẫn khí từ nhà máy

xử lý khí Chu Lai về Nhà máy điện khí

Dung Quất 

Tam Quang,Tam 

Nghĩa
8,80        0,21       0,21         -          -   

Văn bản số 1445/TTg-KTN ngày 

16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Quy hoạch địa điểm Trung tâm khí 

điện miền trung; Quyết định số 1896/QĐ-

BCT ngày 29/5/2017 của Bộ công 

thương về việc phê duyệt Quy hoạch địa 

điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền 

trung; Công văn số 1185/KTM-TNMT 

ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam, BQL Khu KTM Chu Lai về việc 

đăng ký bổ sung danh mục công trình, 

dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam và 

Exxon Mobil

Chuyển tiếp 

(NQ73)

41
Tuyến ống Condensate thuộc Dự án

phát triển mỏ cá Voi Xanh 
Tam Quang 1,50           -            -           -          -   

Văn bản số 1445/TTg-KTN ngày 

16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Quy hoạch địa điểm Trung tâm khí 

điện miền trung; Quyết định số 1896/QĐ-

BCT ngày 29/5/2017 của Bộ công 

thương về việc phê duyệt Quy hoạch địa 

điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền 

trung; Công văn số 1185/KTM-TNMT 

ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam, BQL Khu KTM Chu Lai về việc 

đăng ký bổ sung danh mục công trình, 

dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam và 

Exxon Mobil

Chuyển tiếp 

(NQ73)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm (thôn, 

xã)

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.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

42

Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị

Tam Hiệp (thuộc dự án Cải thiện môi

trường đô thị Chu Lai Núi Thành) 

Tam Hiệp 2,50           -            -           -          -   

QĐ số 1969/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 

của UBND tỉnh Quảng Nam; văn bản số 

98/BQLGT-KHKT ngày 25/1/2021 của 

Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh về 

việc đăng ký bổ sung danh mục công 

trình.

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

43

 

Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng

Nam 

Tam Nghĩa 35,40           -            -           -          -   

Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 

22/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

lập Quy hoạch Tổng thể mặt bằng xây 

dựng tỷ lệ (1/500) Khu xử lý chất thải 

rắn Tam Nghĩa; Quyết định số 1196/QĐ-

UBND ngày 10/3/2021 của UBND 

huyện Núi Thành về giao nhiệm vụ chủ 

trì lập các thủ tục trình thẩm đinh, phê 

duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường vào 

khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa

Đầu tư Công và 

kêu gọi đầu tư 

Chuyển tiếp 

(gộp danh 

mục tại 

NQ73 

,NQ53, bổ 

sung thêm 

6000m2)

44
Xây dựng khu nghĩa trang nhân xã

Tam Sơn 
Tam Sơn 0,69           -            -           -          -   

Quyết định số 9099/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 của UBND huyện Núi Thành 

Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 

Chương trình MTQG xây dựng NTM 

giai đoạn 2018-2020.

UBND xã Tam 

Sơn

Chuyển tiếp 

(NQ73)

45  Mở rộng chợ TT. Núi Thành TT. Núi Thành 0,90           -            -           -          -   

Thông báo số 79/TB-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND huyện thông báo 

kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê 

Văn Sinh tại buổi làm việc với UBND 

thị trấn Núi Thành.

UBND thị trấn 

Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)
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Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ
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Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch đối với công trình, dự án quy 
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Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

46  Nhà văn hóa thôn Phú Trường Tam Trà 0,62        0,28       0,28         -          -   

Quyết định số: 3999/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của UBND huyện Núi Thành 

giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và lập các 

thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án 

UBND xã Tam 

Trà

Chuyển tiếp 

(NQ73)

47  Xây dựng hoa viên khu phố 1 TT. Núi Thành 0,27           -            -           -          -   

Thông báo số 79/TB-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND huyện thông báo 

kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê 

Văn Sinh tại buổi làm việc với UBND 

thị trấn Núi Thành.

UBND thị trấn 

Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

48

Khuôn viên trước UBND xã (KH21:

đăng ký tên: “Tiểu hoa viên trước

UBND xã”) 

Tam Sơn 0,63        0,30          -       0,30        -   

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt danh mục, tổng mức 

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công 

trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư 

thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021 của 

các xã Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh

UBND xã Tam 

Sơn

Chuyển tiếp 

(NQ53, 

điều chỉnh 

tên tại 

NQ62)

49
Công viên xã Tam Sơn (KH21: đăng

ký tên: “Sân vận động xã”) 
Tam Sơn 2,10           -            -           -          -   

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt danh mục, tổng mức 

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công 

trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư 

thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021 của 

các xã Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh

UBND xã Tam 

Sơn

Chuyển tiếp 

(NQ53, 

điều chỉnh 

tên tại 

NQ62)
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Sử dụng đất nông nghiệp
Văn bản ghi vốn thực hiện trong năm 
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bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

50

Khu vui chơi cộng đồng thôn Thuận

Yên Đông xã Tam Sơn (KH21: đăng ký

tên: “Khu công viên cây xanh”) 

Tam Sơn 1,20           -            -           -          -   

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt danh mục, tổng mức 

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công 

trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư 

thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021 của 

các xã Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh

UBND xã Tam 

Sơn

Chuyển tiếp 

(NQ53)

51  Khu tái định cư thôn Hoà An  Tam Giang 5,33        0,88       0,88         -          -   

Văn bản số 96/HĐND-VP ngày 

02/10/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc quyết định chủ trương đầu 

tư dự án.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

52
 Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu

dân cư nhà ở công nhân Tam Anh Nam
Tam Anh Nam 0,50        0,10       0,10         -          -   

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về Quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C sử dụng ngân sách địa phương

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

53
 Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai

đoạn 4)
Tam Anh Nam 12,00        3,50       3,50         -          -   

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 

30/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

Núi Thành về bổ sung danh mục công 

trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm 2021-2025

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)
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Đất 

chuyên 
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nước

Lúa 

nước 

còn lại
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54
Khu dân cư, thương mại, công cộng,

trung tâm hành chính xã Tam Anh Bắc 
Tam Anh Bắc 12,50           -            -           -          -   

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số 

công trình, dự án đầu tư trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, 

năm 2021 và năm 2022; dự án sử dụng 

vốn sự nghiệp mang tích chất đầu tư năm 

2021

Trung tâm phát 

triễn quỹ đất 

huyện Núi Thành

Đăng ký 

mới (KH22)

55  Khu dân cư Bích Ngô xã Tam Xuân II Tam Xuân 2 0,38           -            -           -          -   

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 

30/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

Núi Thành về bổ sung danh mục công 

trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm 2021-2025; Quyết định số 2382/ 

QĐ-UBND ngày 20/4 /2021 của UBND 

huyện Núi Thành về giao nhiệm vụ đơn 

vị chủ đầu tư chủ trì lập các thủ tục, trình 

thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư năm 2021

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ53)

56  Khu tái định cư số 1 đô thị Núi Thành  
TT. Núi Thành - 

Tam Hiệp
7,67        4,10       4,10         -          -   

Văn bản số 95/HĐND-VP ngày 

02/10/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc quyết định chủ trương đầu 

tư dự án.

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

57
Xây dựng trụ sở Viện Kiểm soát nhân

dân huyện Núi Thành 
TT. Núi Thành 0,24           -            -           -          -   

Quyết định số 97/QĐ-VKSTC ngày 

26/7/2021 của Viện Kiểm soát tối cao về 

chủ trương đầu tư dự án.

Viện Kiểm soát 

nhân dân tỉnh 

Quảng Nam

Đăng ký 

mới (KH22)

Page 13



Đất 

chuyên 

lúa 

nước

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng
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nước.  

Chủ đầu tư

Ghi chú 

(Ghi rõ 

nguồn theo 

báo cáo, 

bản đồ...)

Tổng 

cộng

Trong đó

58  Xây dựng cầu Tam Giang TT. Núi Thành 2,15           -            -           -          -   

Quyết định số 9399/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu 

Tam Giang (Công trình đang triển khai 

dở dang, chuẩn bị công tác cưởng chế 

thu hồi đất)

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

59  Đường Quang Trung  TT. Núi Thành 2,38           -            -           -          -   

Quyết định số 19376/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu 

tư xây dựng Dự án Đường Quang Trung 

(Công trình đang triển khai dở dang, 

chuẩn bị công tác cưởng chế thu hồi đất)

BQL dự án 

huyện Núi Thành

Chuyển tiếp 

(NQ73)

60
 Xây dựng đường Tam Trà - Trà Kót 

(ĐT.617 đi Quốc lộ 40B) 
Tam Trà 19,86        0,14       0,14         -          -   

Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 

8/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình; Văn bản số 170/HĐND-VP ngày 

9/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

61  Kè sông Bến Ván  
TT. Núi Thành, 

Tam Hiệp
15,17           -            -           -          -   

Quyết định số 132/QĐ-BQLGT ngày 

20/5/2021 của Ban QLDA DTXD các 

CTGT về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng công trình

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

62  Mương thoát nước Tam Anh  Tam Anh Bắc 2,15        2,15       2,15         -          -   

Quyết định số 61/QĐ-KTM ngày 

12/4/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế 

mở Chu Lai về việc phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công trình

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)
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63
 Kè khẩn cấp chống sạt lở khu vực Cửa 

Lở xã Tam Hải  
Tam Hải 3,60        3,60          -           -       3,60 

Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 

7/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

64  Kè Tam Hải Tam Hải 3,50           -            -           -          -   

Quyết định số 132/QĐ-BQLGT ngày 

20/5/2021 của Ban QLDA DTXD các 

CTGT về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng công trình

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh 

Quảng Nam

Chuyển tiếp 

(NQ73)

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà

nước (05 danh mục)
62,20           -             -           -          -   

1

Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng bến

cảng Thaco Chu Lai thuộc bến cảng Kỳ

Hà - tỉnh Quảng Nam 

Tam Hiệp 5,48           -            -           -          -   

Công văn số 1419/UBND-KTN về việc 

đầu tư nâng cấp, mở rộng bến cảng 

Thaco Chu Lai, cảng Kỳ Hà

Công ty Cổ phần 

Ô tô Trường Hải

Đăng ký 

mới (KH22)

2
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân

cư Tam Quang (Khu số 1)  
Tam Quang 19,09           -            -           -          -   

Công văn số 7306/UBND-KTN ngày 

13/12/2018 của UBND tỉnh về chấp 

thuận chủ trương đầu tư; Công văn số 

693/KTM-TNMT ngày 29/7/2019.

Công ty TNHH 

đầu tư kinh 

doanh địa ốc Vạn 

Kim

Chuyển tiếp 

(NQ73)

3
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân

cư Tam Quang (khu số 2)  
Tam Quang 15,19           -            -           -          -   

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư tại Công văn số 

7307/UBND-KTN ngày 05/12/2018; 

Công văn số 693/KTM-TNMT ngày 

29/7/2019.

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

Lê Ngọc Anh - 

Xây dựng Lê 

Ngọc Anh

Chuyển tiếp 

(NQ73)
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4
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân

cư Tam Quang (khu số 3)  
Tam Quang 16,28           -            -           -          -   

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư tại Công văn số 

7120/UBND-KTN ngày 05/12/2018; 

Công văn số 693/KTM-TNMT ngày 

29/7/2019.

Công ty TNHH 

MTV An An Hòa

Chuyển tiếp 

(NQ73)

5
Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An

Hòa 1  
TT. Núi Thành 6,16           -            -           -          -   

Văn bản số 2639/UBND-KTN ngày 

26/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định 2395/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chi tiết xây dựng (1/500) và ban hành 

quy định quản lý dự án.

Công ty cổ phần 

Đầu tư Chu Lai 

Hội An

Chuyển tiếp 

(NQ73)
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