
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 46/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 
NGHỊ QUYẾT

Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại  
khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa,  

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại  
khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 
- 2015) tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 08 
tháng 12 năm 2015 về danh mục công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 
3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 167/
BC-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân 
tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại 
khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2016 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

1. Dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải 
thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

Tổng số dự án phải thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì 



mục đích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 175 dự án với tổng diện tích thu hồi 
695,35 ha.

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, 
quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 37 
công trình, với diện tích 30,28 ha. 

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy 
lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu 
gom, xử lý chất thải: 79 công trình, với diện tích 263,14 ha. 

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; 
dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình 
của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa 
trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 28 công trình, với diện tích 39,92 ha. 

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, 
khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy 
sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 22 công trình, với 
diện tích 230,97 ha.

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường 
hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại 
các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản: 09 công 
trình, với diện tích 131,05 ha.

(Chi tiết có Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)
2. Dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo 

quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013
Tổng số dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh là 87 dự án với tổng diện tích 405,80 ha trong đó 
đất trồng lúa 97,34 ha, đất rừng đặc dụng 7,62 ha, đất rừng phòng hộ 11,42 ha, các loại 
đất khác 289,42 ha, cụ thể:

a) Dự án thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng (Điều 61, Luật Đất đai năm 
2013): 03 dự án với tổng diện tích thu hồi 12,06 ha, trong đó sử dụng vào đất trồng lúa 
10,96 ha. 

b) Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng của địa phương: 78 dự án, với tổng diện tích thu hồi 328,86 ha, trong đó sử dụng 
74,24 ha đất trồng lúa, 7,62 ha đất rừng đặc dụng và 11,42 đất rừng phòng hộ.

c) Các dự án khác không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất nhưng phải chuyển 
mục đích sử dụng đất: 06 dự án, với diện tích 64,88 ha, trong đó sử dụng vào đất trồng 
lúa 12,14 ha.

(Chi tiết có Biểu 09 kèm theo)



Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 23 tháng 12 năm 2015./.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Châu Văn Lâm


































































































































































