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TỔNG CỘNG (51 danh mục)        346,77     108,30       86,52           21,67          0,11           -   

* Vốn ngân sách (37 danh mục)        115,16         9,90         7,26             2,53          0,11           -   

* Vốn ngoài ngân sách (14 danh mục)        231,62       98,40       79,26           19,14              -             -   

I HUYỆN NÔNG SƠN (02 danh mục)          16,75         4,08         3,95             0,13              -             -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)          16,75         4,08         3,95             0,13              -             -   

1 Khu phố chợ Trung Phước Xã Quế Trung            9,85         0,13             0,13 

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.

2 Khu dân cư Bắc Bàu Sen Xã Quế Trung            6,90         3,95         3,95 

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.

II HUYỆN ĐẠI LỘC (06 danh mục)        163,35       72,94       53,93           19,01              -             -   

* Vốn ngoài ngân sách (06 danh mục)        163,35       72,94       53,93           19,01              -             -   

1 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.

2 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 2022.

3
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 2023.

Phụ lục 

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021

CỦA CÁC HUYỆN: NÔNG SƠN, ĐẠI LỘC, BẮC TRÀ MY, NAM TRÀ MY, 

THĂNG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẾ SƠN VÀ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha
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4 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 2024.

5 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 2025.

6 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 2026.

III HUYỆN BẮC TRÀ MY (04 danh mục)            1,02             -               -                  -                -             -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)            1,02             -               -                  -                -             -   

1
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.

2 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.

3
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.

4 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.

IV HUYỆN NAM TRÀ MY (16 danh mục)          99,51         1,70         0,16             1,54              -             -   

* Vốn ngân sách (16 danh mục)          99,51         1,70         0,16             1,54              -             -   

1
Xây dựng khẩn cấp Khu tái định cư cho các hộ

bị mất nhà cửa do thiên tai tại xã Trà Leng
Xã Trà Dơn 3,39             -    Quyết định 3054 ngày 25/12/2020 của UBND huyện Nam Trà My.

2

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

Xã Trà Vân 1,12             -   Quyết định 3053 ngày 25/12/2020 của UBND huyện Nam Trà My.

3
Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ,

phiên chợ sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My
Xã Trà Mai  3,23         0,16         0,16 

Quyết định 848 ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án 

ĐTXD công trình.
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4

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

Xã Trà Tập 9,27         0,54             0,54 
Quyết định 997 ngày 24/5/2021 của UBND huyện Nam Trà My

phê duyệt chủ trương đầu tư.

5 Nhà văn hóa xã Trà Nam  Xã 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.

6 Nhà văn hóa xã Trà Vinh Xã Trà Vinh 0,70             -   

Quyết định 932/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện

Nam Trà My Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà văn

hóa xã Trà Vinh.

7
Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND 

xã Trà Leng (ĐH1.NTM)

Xã 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).

8
Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà 

Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM)

Xã Trà Mai, 

Trà Vân và 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).

9
Tuyến đường ĐH 9.NTM đoạn từ xã Trà Mai - 

Đông Trường Sơn
Xã 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.

10
Nâng cấp mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - 

Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My

Xã Trà Tập, 

Trà Cang và 

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.

11 Đường GTNT nối thôn 5 đi thôn 7 Trà Cang Xã Trà Cang 16,00             -   

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 2023.

12
Đường GTNT đi thôn 1 Trà Tâp (từ Lăng 

Lương đi Răng Chuỗi)
Xã Trà Tập 16,00             -   

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 2022.
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13
Đường GTNT đi thôn 2 Trà Dơn (từ KDC làng 

ông Nghĩa đi KDC làng ông Suôi)
Xã Trà Dơn 12,00             -   

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.

14
Đường từ TTHC xã Trà Nam (cầu nước Tung 

đi thôn 2, thôn 3 Trà Nam)
Xã Trà Nam 16,00         1,00             1,00 

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 2023.

15 Cầu treo nối QL40B với làng Tắc Rối
Xã Trà Mai, 

Trà Tập
1,00             -   

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 2023.

16 Khu tái định cư thôn 1 Trà Don Xã Trà Don 5,00             -   

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.

V HUYỆN THĂNG BÌNH (07 danh mục)            1,54             -               -                  -                -             -   

* Vốn ngân sách (07 danh mục)            1,54             -               -                  -                -             -   

1
Dự án xây dựng Nhà  văn hóa xã Bình Phục: 

Hội trường và 03 phòng chức năng 
Xã 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.

2 Trạm y tế xã Bình Phục Xã Bình Phục            0,16             -   

- Thông báo số 219/TB-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh

thông báo thỏa thuận địa điểm xây dựng Trạm y tế xã Bình Phục,

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Thông báo số 96/TB-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện

Thăng Bình về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng

Trạm y tế xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
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3
Dự án Tuyến giao thông tổ 5 - tổ 10 thôn Tân 

An
Xã 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.

4
Dự án Tuyến giao thông ĐT 613 (Tân An - Hà 

Bình)
Xã 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

5
Dự án Tuyến giao thông từ Quốc lộ 14E - ĐT 

613)
Xã 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.

6
Dự án Tuyến giao thông từ ĐT 613 - Bến cá 

Tân An
Xã 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
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7
Dự án Tuyến giao thông từ đường Thanh niên - 

biển Hà Bình
Xã 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.

VI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (07 danh mục)          58,87       28,48       28,48                -                -             -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)            7,56         7,10         7,10                -                -             -   

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

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 thị xã Điện Bàn.

2

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.

* Vốn ngoài ngân sách (05 danh mục)          51,31       21,38       21,38                -                -             -   

1
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.

2 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.

3 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.

4
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.
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5 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.

VII HUYỆN NÚI THÀNH (04 danh mục)            0,72             -               -                  -                -             -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)            0,72             -               -                  -                -             -   

1
Khu thể thao xã (giai đoạn 2) Hạng mục bồi 

thường giải phóng mặt bằng.

Thôn Phú Tân, 

xã Tam Trà
           0,36             -   

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.

2
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2021 - Cầu Xuổng
Xã 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.

3
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2021 - Tuyến ĐH8
Xã 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.

4
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 

2022 - Tuyến ĐH10
Xã 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.

VIII HUYỆN QUẾ SƠN (05 danh mục)            5,02         1,10             -               0,99          0,11           -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)            4,81         1,10             -               0,99          0,11           -   
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1 Đầu tư nâng cấp, mở rộng Cầu Chìm
Thôn Xuân Quê, 

xã Quế Long
           0,75         0,45             0,45 

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện

Quế Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng công trình: Đầu tư, nâng cấp, mở rộng cầu Chìm tại xã Quế

Long, huyện Quế Sơn.

2 Cầu Bến Lội

Thôn Thạch 

Thượng và thôn 

Thạnh Long, xã 

Quế Phong

           0,90         0,20             0,20 

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.

3 Dự án khôi phục tái thiết tuyến đường ĐT 611 Xã Quế Long            1,04         0,11          0,11 

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Sở Giao thông

vận tải tỉnh về phê duyệt Bbo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng công trình: Khôi phục, tuyến đường ĐT. 611; Quyết định số

2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 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.

4 

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, thị 

trấn 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.

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)            0,21             -               -                  -                -             -   

1 

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 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.

Page 8


