
Đất 

chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (48 danh mục)   137,81     16,53    16,32       0,21         -           -   

I
HUYỆN PHƯỚC SƠN

(07 danh mục)
    63,02          -            -             -           -           -   

1 

Đường nối tuyến Võ Nguyên Giáp -

Khu dân cư (khối 6 cũ) thị trấn Khâm

Đức

Thị trấn Khâm Đức       2,52          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2022.

2 Nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp Thị trấn Khâm Đức       6,40          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2023.

3 
Khu giãn dân thôn 4 (thôn 8 cũ) xã

Phước Hiệp
Xã Phước Hiệp       5,60          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2024.

4 

Khu chăn nuôi tập trung (Heo/ trâu,

bò/ gia cầm) xã Phước Hòa; hạng mục:

đường giao thông nội bộ, hệ thống

điện, nước sinh hoạt, thủy lợi

Xã Phước Hòa     40,00          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2025.

5 

Hạ tầng khu trồng cây ăn quả, cây

dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp

xếp dân cư xã Phước Chánh và xã

Phước Năng; hạng mục: xây dựng

đường giao thông nội bộ, điện, thủy

lợi, nước sinh hoạt

Xã Phước Chánh       3,00          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2026.

Diện tích 

dự án

Sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản đầu tưTổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục I

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

 PHƯỚC SƠN, THĂNG BÌNH, TIÊN PHƯỚC, NÚI THÀNH, ĐIỆN BÀN, HỘI AN

(Kèm theo Nghị quyết số:  49   /NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT 
Tên danh mục, dự án thu hồi đất 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Địa điểm 

(thôn, xã, phường,

thị trấn)
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6 
Nâng cấp trường tiểu học liên xã

Phước Chánh – Phước Công
Xã Phước Chánh       1,50          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2027.

7 

Đường vào khu sản xuất Krung –

Krang xã Phước Xuân, huyện Phước

Sơn

Xã Phước Xuân       4,00          -   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND

huyện Phước Sơn về việc bổ sung danh mục công trình

khởi công mới năm 2029.

II
HUYỆN THĂNG BÌNH

(10 danh mục)
      2,47       0,18      0,16       0,02         -           -   

1 
Mở rộng trường THPT Tiểu La; Hạng

mục: giải phóng mặt bằng
Thị trấn Hà Lam       0,12          -   

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND

huyện Thăng Bình về việc điều chỉnh chủ trương và bổ

sung danh mục đầu tư công trình thuộc kế hoạch đầu tư

công năm 2022.

2 
Khu dân cư thôn Nghĩa Hoà (phần mở

rộng)
Xã Bình Nam       0,36          -   

Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân

cư thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam.

3 
Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi ĐH 11,

thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên
Xã Bình Nguyên       0,32       0,09      0,09 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND

huyện Thăng Bình về việc quyết định chủ trương đầu tư

dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022.

4 Xây mới nhà văn hoá thôn Bình Quang Xã Bình Quế       0,22          -   

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của

UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt danh mục

đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

NTM năm 2022.

5 Mở rộng nhà văn hoá thôn Bình Phụng Xã Bình Quế       0,05       0,05      0,05 

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của

UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt danh mục

đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

NTM năm 2021.
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6 

Bố trí TĐC xen kẽ trong khu dân cư

phục vụ GPMB dự án Nút giao thông

ĐH4 - ĐH21

Xã Bình Quế       0,02       0,02      0,02 
Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo KT-KT.

7 
Nhà trung chuyển rác thải sinh hoạt tại

thôn Bình Quang
Xã Bình Quế       0,02       0,02       0,02 

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của

UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt danh mục

đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

NTM năm 2022.

8 Khu vui chơi người già, trẻ em Xã Bình Quế       0,08          -   

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND

tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

9 Sân thể thao xã Bình Quế Xã Bình Quế       0,90          -   

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của

UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt danh mục

đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

NTM năm 2022.

10 
Mở rộng trường Mẫu giáo Bình Triều

phân hiệu thôn Vân Tây 
Xã Bình Triều       0,39          -   

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của

UBND xã Bình Triều phê duyệt hồ sơ xây dựng công

trình Trường MG Bình Triều phân hiệu Vân Tây, hạng

mục: xây mới 02 phòng học tại xã Bình Triều.

III
HUYỆN TIÊN PHƯỚC 

(15 danh mục)
    57,26       7,33      7,33           -           -           -   

1 Khu dân cư Dốc Bà Hòe Xã Tiên Phong       0,40       0,40      0,40 

Quyết định số 5623/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của

UBND huyện Tiên Phước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ

thuật công trình: San lấp mặt bằng Khu dân cư Dốc Bà

Hòe xã Tiên Phong. Hạng mục: San nền, kè mái taluy.
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2
Khu dân cư Phú Vinh (gần trường Lê

Hồng Phong)
Xã Tiên Hà       0,17       0,17      0,17 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng

nhân dân huyện Tiên Phước, Khóa XII, kỳ họp thứ 8;

Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT công trình San

lấp mặt bằng trường THCS Lê Hồng Phong và khu dân

cư thôn Phú Vinh; Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày

03/3/2020 của UBND huyện Tiên Phước phê duyệt vốn

đầu tư hoàn thành công trình San lấp mặt bằng trường Lê

Hồng Phong và khu dân cư thôn Phú Vinh. 

3 Khu dân cư Đồng Bà Thảo Xã Tiên Phong       0,70       0,25      0,25 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng

nhân dân huyện Tiên Phước, Khóa XII, kỳ họp thứ 8;

Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT công trình San

nền khu dân cư Đồng bà Thiết và Đồng bà Thảo, Hạng

mục: San lấp mặt bằng - Kè mảnh tre; Quyết định số

1444/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND huyện Tiên

Phước phê duyệt vốn đầu tư hoàn thành công trình San

nền khu dân cư Đồng bà Thiết và Đồng bà Thảo, Hạng

mục: San lấp mặt bằng - Kè mảnh tre;

4 Tái định cư Thư viện huyện Thị trấn Tiên Kỳ       0,02          -   
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng

nhân dân huyện Tiên Phước, Khóa XII, kỳ họp thứ 8;

5 Kè chống xói lở suối Bình An Thị trấn Tiên Kỳ       2,00       0,50      0,50 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội

đồng nhân dân huyện Tiên Phước; Quyết định số 303/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh.

6
Đường giao thông từ Thị trấn Tiên Kỳ

đi xã Tiên Mỹ
Thị trấn Tiên Kỳ       1,00       0,50      0,50 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội

đồng nhân dân huyện Tiên Phước về phê duyệt chủ

trương đầu tư.
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7

Nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử

vụ thảm sát Đồng Trại, huyện Tiên

Phước

Xã Tiên Cẩm       1,10          -   

Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của

UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định

số 79/QĐ-SXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng về Phê

duyệt báo cáo KTKT.

8
Nâng cấp đường ĐH15.TP Tiên Cẩm -

Tiên Hà (giai đoạn 2)

Xã Tiên Cẩm, xã 

Tiên Hà
      2,10       0,20      0,20 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của

HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết

định số 769/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND

huyện về Phê duyệt báo cáo KTKT.

9

Khu dân cư, tái định cư Bình An 2

(Khu đồng gần trường THPT Huỳnh

Thúc Kháng)

Xã Tiên Mỹ       2,00       1,80      1,80 
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư.

10 Khu dân cư thôn 1 xã Tiên Thọ Xã Tiên Thọ       2,70       2,30      2,30 
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư.

11
Kiên cố hóa tuyến ĐH1.TP đoạn từ

ngã 4 Tài Đa đến chợ Tiên Phong
Xã Tiên Phong       0,55          -   

Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của

UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt báo cáo KTKT.

12
Khu Tái định cư thôn 7A (thuộc dự án

Đường tránh Nam Quảng Nam)
Xã Tiên Cảnh       0,20       0,20      0,20 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng

nhân dân huyện Tiên Phước, Khóa XII, kỳ họp thứ 8.

Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT công trình các

tuyến đường nội bộ điểm du lịch cộng đồng Lộc Yên.

13
Các tuyến đường nội bộ điểm du lịch

cộng đồng Lộc Yên
Xã Tiên Cảnh       0,11          -   

Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của

UBND huyện Tiên Phước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình: Các tuyến đường nội bộ diểm

du lịch cộng đồng Lộc Yên.

14 Hồ chứa nước Suối Thỏ Xã Tiên Phong     44,15       1,00      1,00 

Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong,

huyện Tiên Phước. 
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15
Khu tái định cư dự án Khu trung tâm

xã Tiên Hiệp
Xã Tiên Hiệp       0,06       0,01      0,01 

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của

UBND huyện Tiên Phước phê duyệt chủ trương đầu tư

xây dựng công trình; Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày

14/5/2020 của UBND huyện Tiên Phước phê duyệt Báo

cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công

trình; Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/8/2022

của UBND huyện Tiên Phước Phê duyệt điều chỉnh báo

cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

IV
HUYỆN NÚI THÀNH

(03 danh mục)
      2,35       2,35      2,16       0,19         -           -   

1

Kiên cố hóa GTNT năm 2022 xã Tam

Xuân 1 - Tuyến: Quốc lộ 1A - Cầu

Máng Tam Tiến (thôn Phú Trung

Đông)

Xã Tam Xuân 1       0,21       0,21      0,21 

Quyết định số 21662/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của

UBND huyện về chủ trương đầu tư Kiên cố hóa GTNT

năm 2022 xã Tam Xuân 1 - Tuyến Quốc lộ 1A - Cầu

Máng Tam Tiến (thôn Phú Trung Đông).

2 Khu vui chơi cộng đồng Xã Tam Mỹ Đông       1,95       1,95      1,95 

Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của

UBND huyện Núi Thành về 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 NTM năm 2022 của xã Tam Giang,

Tam Mỹ Đông.

3 Chợ Tam Mỹ Đông Xã Tam Mỹ Đông       0,19       0,19       0,19 

Quyết định số 5577/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của

UBND huyện Núi Thành Phê duyệt chủ trương đầu tư

công trình: Chợ Tam Mỹ đông; Hạng mục: Nhà chợ bách

hoá tổng hợp, lồng chợ tươi sống, san nền và các hạng

mục phụ trợ; Quyết định 8738/QĐ-UBND ngày

20/12/2018 của UBND huyện Núi Thành giao chỉ tiêu kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách

Nhà nuớc năm 2019; Quyết định 9494/QĐ-UBND ngày

24/12/2019 của UBND huyện Núi Thành giao chỉ tiêu kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách

Nhà nuớc năm 2020.
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V THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (06 danh mục)       7,12       4,39      4,39           -           -           -   

1 

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

Xã Điện Thắng 

Trung
      0,20       0,05      0,05 

Quyết định số 20761/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của

UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh báo

cáo kinh tế kỹ thuật dự án 

2 
Đường giao thông từ ĐT608 đến cụm

công nghiệp An Lưu và cầu Bến Bồng 

Phường Điện Nam 

Đông
      4,29       4,29      4,29 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của

HĐND phường Điện Nam Đông về phê chuẩn chủ trương

đầu tư dự án Đường giao thông từ ĐT608 đến CCN An

Lưu và Cầu Bến Bồng triển khai trong năm 2021-2022.

3 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần

Cao Vân (Đoạn từ Mẹ Thứ đến Cao

Thắng)

Phường Vĩnh Điện       0,42       0,05      0,05 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của

HĐND thị xã Điện Bàn về dừng, điều chỉnh, bổ sung

danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày

30/12/2021 của HĐND phường Vĩnh Điện về kế hoạch

đầu tư công năm 2022.

4 
Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thị

xã Điện Bàn
Phường Vĩnh Điện       0,14          -   

Quyết định số 919/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 của Bộ Tư

pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án dự án:

Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên

địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

5 Trung tâm y tế thị xã Điện Bàn Phường Vĩnh Điện       0,07          -   

Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của

UBND tỉnh về việc điều chuyển tài sản trụ sở làm việc

Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình Điện Bàn (cũ)

cho Chi nhánh VPĐK đất đai Điện Bàn và trụ sở làm

việc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thị xã Điện Bàn

cho Trung tâm y tế thị xã Điện Bàn, quản lý.

6 
Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT.609

(nâng cấp, mở rộng).
Xã Điện Thọ       2,00          -   

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của HĐND

tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự

án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa

phương; Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 01/4/2022

của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự

án đầu tư công 
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VI
THÀNH PHỐ HỘI AN

(07 danh mục)
      5,59       2,28      2,28           -           -           -   

1

Đường giao thông từ khối Xuân Hòa-

Tu Lễ đến sông Thu Bồn (Nguyễn

Nghiễm nối dài) và kênh tiêu

Phường Thanh Hà, 

Cẩm Phô
1,15       0,90      0,90 

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

UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư; Quyết định 1550/QĐ-UBND ngày 04/10/2021

điều chỉnh tên dự án.

2
Hệ thống mương thoát nước từ đường

Hùng Vương ra sông Thu Bồn
Phường Thanh Hà 0,27          -   

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của

UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư công trình Hệ thống mương thoát nước từ đường

Hùng Vương ra sông Thu Bồn, phường Thanh Hà.

3 Nâng cấp, mở rộng đường ĐX.39 Xã Cẩm Hà 1,46          -   

Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của

UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư công trình xây dựng đường ĐX.39 xã Cẩm Hà;

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của UBND

thành phố Hội An về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất

dự án.

4
Nâng cấp, mở rộng đường ĐX.30 tại

thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà
Xã Cẩm Hà 0,02          -   

Quyết định số 2174C/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của

UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐX 30 tại thôn Bàu Ốc

Hạ; Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của

UBND thành phố Hội An về Phê duyệt danh mục bố trí

vốn và phân công chủ đầu tư các công trình XDCB

nguồn vốn.
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5

Xây dựng Tuyến đường từ TCVH khối

Thanh Nam Tây đến sân vận động

Thanh Nam Đông tại phường Cẩm

Nam

Phường Cẩm Nam 0,05          -   

Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của

UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư Tuyến đường từ TCVH khối Thanh Nam Tây đến

sân vận động Thanh Nam Đông tại phường Cẩm Nam,

thành phố Hội An; Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày

22/12/2021 của UBND thành phố Hội An về Phê duyệt

danh mục bố trí vốn và phân công chủ đầu tư các công

trình XDCB nguồn vốn.

6

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; 

Cẩm Phô
2,24       1,08      1,08 

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

UBND thành phố Hội An phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án; Công văn số 167/HĐND-TTHĐ ngày 13/12/2019

thống nhất chủ trương đầu tư; Quyết định 1549/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021 điều chỉnh tên gọi dự án đường

Đào Duy Từ nối dài khớp nối vào đường Nguyễn

Nghiễm.

7
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công

nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An
Phường Thanh Hà 0,40       0,30 0,30

Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và được gia

hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2022 theo

Công văn số 1916/UBND-KTN ngày 08/4/2021 của

UBND tỉnh.
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