
Thu hồi đất 
trồng lúa

Thu hồi các 
loại đất khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10) (9) (10) (11) (12) (13)

I 94,850.0 94,850.0 89,297.0 5,553.0  

1 Khu dân cư phường B
UBND thành phố
Châu Đốc

Châu Phú B Châu Đốc Khu dân cư 94,850.0 94,850.0 89,297.0 5,553.0

Thu hồi đất theo
điểm d khoản 3
Điều 62 Luật Đất
đai.

- Công văn số 2533/VPUBND-KTN ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phường B. 
- Tờ trình số 106/TTr-SKHĐT ngày 20/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về
việc đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư phường B.
- Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh, mở rộng một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
trục đô thị Châu Đốc - Núi Sam.

Doanh nghiệp

II 603,900.0 603,900.0 603,900.0 0.0  

1
Khu đô thị mới Tây Nam thành
phố Long Xuyên

UBND thành phố
Long Xuyên

Mỹ Phước và 
Mỹ Quý

Long Xuyên
Khu đô 
thị mới

603,900.0 603,900.0 603,900.0 0.0

Thu hồi đất theo
điểm d khoản 3
Điều 62 Luật Đất
đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua với diện tích thu hồi đất là 67,5 ha tại Nghị
quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 đến nay đã bị chấm dứt chủ
trương đầu tư theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND
tỉnh nên bị hủy bỏ. Nay UBND thành phố Long Xuyên có Công văn số
5096/UBND-KT ngày 20/11/2020 đăng ký tiếp tục thực hiện thu hồi đất năm
2021 để thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số
25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Doanh nghiệp

698,750.0 698,750.0 693,197.0 5,553.0TỔNG CỘNG (I+II) = 01+01= 02 dự án

DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI

Nguồn vốn
Căn cứ pháp lý 

thu hồi đất

Quy mô 
dự án
(m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Trong đó:
Tổng diện 

tích thu hồi 
đất năm 2021

DỰ ÁN BỊ HỦY BỎ VÀ CÓ ĐĂNG KÝ TRỜ LẠI NĂM 2021

TT

DANH MỤC 02

Bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ………./2021/NQ-HĐND ngày ……. tháng ……. năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Tên dự án Chủ đầu tư
Xã, phường, 

thị trấn
Mục đích sử 

dụng đất
Cơ sở pháp lý để triển khai dự án

Huyện, thị 
xã, thành 

phố
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