
Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

A 2,144,381.3 1,617,049.1 1,360,281.7 256,767.3

I Thành phố Long Xuyên 331,584.0 272,945.2 239,314.4 33,630.8

1
Xây dựng đường mương tổ 12-25 khóm Bình

Thới 3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực thành phố Long

Xuyên

Bình Khánh
Công trình

giao thông
2,426.3 274.2 0.0 274.2

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

- Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND

thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo

cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng đường mương tổ 12-25

khóm Bình Thới 3.

- Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND

thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh

tế kỹ thuật công trình Xây dựng đường mương tổ 12-25 khóm

Bình Thới 3.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Thành phố

2
Đường số 8 và đường số 15 thuộc Khu quy

hoạch Bắc Hồ Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và khu vực phát triển đô thị

tỉnh An Giang

Mỹ Hòa
Công trình

giao thông
1,993.0 1,532.8 0.0 1,532.8

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

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND

tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường số 8 và

đường số 15 thuộc Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

- Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố

Long Xuyên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án

Đường số 8 và đường số 15 thuộc Khu quy hoạch Bắc Hồ Hoàng

Hổ.

Tỉnh

3

Xây dựng Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ

trụ sở UBND phường Bình Khánh đến đường

Đề Thám)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực thành phố Long

Xuyên

Bình Khánh
Công trình

giao thông
3,871.7 580.1 0.0 580.1

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

- Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của UBND

thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

xây dựng công trình Xây dựng Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ

trụ sở UBND phường Bình Khánh đến đường Đề Thám).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Thành phố

4
Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh An

Giang
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Mỹ Hòa

Trụ sở 

cơ quan
14,913.0 687.0 0.0 687.0

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

- Quyết định số 331/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/11/2020 của

Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

công trình Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021 lập ngày 11/8/2021.

Trung ương

5

Tạo quỹ đất và xây dựng cơ sở hạ tầng để bố

trí trụ sở cơ quan, đơn vị và tái định cư thuộc

Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và khu vực phát triển đô thị

tỉnh An Giang

Mỹ Hòa
Trụ sở 

cơ quan
19,000.0 8,334.5 2,801.5 5,533.0

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

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh

quyết định chủ trương chương trình và dự án nhóm B sử dụng vốn

đầu tư công. Trong đó có dự án Tạo quỹ đất và xây dựng cơ sở hạ

tầng để bố trí trụ sở cơ quan, đơn vị và tái định cư thuộc Khu quy

hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

- Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố

Long Xuyên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án Tạo

quỹ đất và xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí trụ sở cơ quan, đơn vị

và tái định cư thuộc Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

Chủ đầu tưTT

DANH MỤC 02

Dự án có thu hồi đất năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất

DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI

Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

1



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

6

Tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm đào tạo
huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh
An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và khu vực phát triển đô
thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa
Công trình

thể thao
54,496.7 49,940.8 49,940.8 0.0

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

- Báo cáo số 335/BC-HĐTĐ ngày 14/6/2021 của Hội đồng thẩm

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về kết quả thẩm định báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất xây dựng Trung

tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang.

'- Thông báo số 241-TB/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về việc thống nhất ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng dự án

Tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể

dục thể thao tỉnh An Giang sau khi khai thác khu đất sân vận động

tỉnh cũ.

- Thông báo số 413/TB-VPUBND ngày 21/9/2020 của UBND

tỉnh về việc thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu

liên hợp thể dục thể thao tỉnh An Giang (trong đó có quy hoạch

công trình Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể

thao tỉnh An Giang) và Thông báo số 146/TB-VPUBND ngày

23/3/2021 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư

dự án Tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi

đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang sử dụng từ nguồn ngân sách

tỉnh.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

7 Sân vận động tỉnh An Giang
Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và khu vực phát triển đô
thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa
Công trình

thể thao
94,029.7 86,958.6 76,551.9 10,406.7

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

- Báo cáo số 246/BC-HĐTĐ ngày 18/5/2021 của Hội đồng thẩm

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về kết quả thẩm định báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sân vận động tỉnh An Giang.

- Thông báo số 241-TB/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về việc thống nhất ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng dự án

Sân vận động tỉnh An Giang sau khi khai thác khu đất sân vận

động tỉnh cũ.

- Thông báo số 413/TB-VPUBND ngày 21/9/2020 của UBND

tỉnh về việc thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu

liên hợp thể dục thể thao tỉnh An Giang (trong đó có quy hoạch

công trình Sân vận động tỉnh An Giang).

- Thông báo số 146/TB-VPUBND ngày 23/3/2021 của UBND

tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Sân vận động tỉnh

An Giang sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

2



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

8

Tạo quỹ đất xây dựng Đường Nguyễn Văn
Linh nối dài đến hết Khu liên hợp thể dục
thể thao tỉnh An Giang

UBND thành phố Long Xuyên
(chủ đầu tư đoạn 1 từ đường
Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến
đường tránh Long Xuyên); Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và khu vực phát triển đô thị tỉnh
An Giang (chủ đầu tư đoạn 2 từ
đường tránh Long Xuyên đến hết
Khu liên hợp thể dục thể thao
tỉnh)

Mỹ Phước 
(đoạn 1) và Mỹ 
Hòa (đoạn 2)

Công trình
giao thông

44.400,0
(gồm: đoạn 1 

diện tích 16.320 
m2 và đoạn 2 

diện tích 28.080 
m2)

44.400,0
(gồm: đoạn 1 

diện tích 16.320 
m2 và đoạn 2 

diện tích 28.080 
m2)

44.400,0
(gồm: đoạn 1 

diện tích 16.320 
m2 và đoạn 2 

diện tích 28.080 
m2)

0.0
Thu hồi đất theo điểm
b khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Thông báo số 233/TB-VPUBND ngày 26/5/2021 của UBND
tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Đường Nguyễn Văn Linh nối
dài đến hết Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh An Giang.
- Thông báo số 146/TB-VPUBND ngày 23/3/2021 của UBND
tỉnh về việc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long
Xuyên khẩn trương khảo sát, kiểm kê đất và tài sản trên đất
thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án, lập phương án bồi
thường. 
- Thông báo số 413/TB-VPUBND ngày 21/9/2020 của UBND
tỉnh về việc giao UBND thành phố Long Xuyên làm chủ đầu tư
dự án Tạo quỹ đất xây dựng Đường Nguyễn Văn Linh nối dài
đến hết Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh An Giang.
- Công văn số 5132/UBND-KTN ngày 24/11/2020 của UBND
thành phố Long Xuyên về việc đăng ký bổ sung dự án có thu
hồi đất năm 2021.

Tỉnh

9 Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài UBND thành phố Long Xuyên Bình Khánh Khu dân cư 36,732.0 24,122.0 24,122.0 0.0
Thu hồi đất theo điểm
d khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân
khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam rạch Trà Ôn.
- Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành
phố Long Xuyên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự
án Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài.

Thành phố

10
Tạo quỹ đất và đầu tư hạ tầng khu công
nghệ thông tin tập trung tỉnh An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và khu vực phát triển đô
thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa
Trụ sở 

cơ quan
59,721.6 56,115.2 41,498.3 14,617.0

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

- Thông báo số 278/TB-VPUBND ngày 22/6/2021 của UBND
tỉnh về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu
vực phát triển đô thị tỉnh An Giang phối hợp với UBND thành
phố Long Xuyên và các đơn vị có liên quan đảm bảo việc lập hồ
sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án Tạo quỹ đất và
đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh An
Giang phải cùng lúc với dự án Tạo quỹ đất xât dựng trung tâm
đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang.
- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

II Thị xã Tân Châu 849,347.0 737,389.0 631,069.0 106,320.0

11
Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông
kênh Bảy Xã

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình giao thông và

nông nghiệp tỉnh An Giang

Tân An
Công trình

thủy lợi
90,000.0 90,000.0 89,800.0 200.0

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

- Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê

cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Trung ương

12
Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế
Vĩnh Xương

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vĩnh Xương
Trụ sở 

cơ quan
79,864.0 79,864.0 0.0 79,864.0

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

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh

quyết định chủ trương chương trình và dự án nhóm B sử dụng vốn

đầu tư công. Trong đó có dự án Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu

Quốc tế Vĩnh Xương.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

3



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

13

Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn
từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc,
kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình giao thông và

nông nghiệp tỉnh An Giang

Long Thạnh, 
Long Phú, Long 
Sơn, Phú Vĩnh, 

Lê Chánh và 
Châu Phong

Công trình
giao thông

679,483.0 567,525.0 541,269.0 26,256.0
Thu hồi đất theo điểm
b khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh

quyết định chủ trương chương trình và dự án nhóm B sử dụng vốn

đầu tư công. Trong đó có dự án Xây dựng tuyến đường liên kết

vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối

với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

III Huyện Thoại Sơn 328,208.8 114,352.0 48,918.0 65,434.0

14

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nam Đòn Dong 

(Đoạn từ cầu Bùi Trung Ơn - cầu ranh Thoại

Sơn - Long Xuyên)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn

Vĩnh Khánh, 

Vĩnh Chánh, 

Phú Thuận

Công trình

giao thông
65,730.0 21,910.0 4,500.0 17,410.0

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

- Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp,

cải tạo tuyến đường Nam Đòn Dong (Đoạn từ cầu Bùi Trung Ơn -

cầu ranh Thoại Sơn - Long Xuyên).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

15

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tây kênh Bốn

Tổng (Đoạn từ cầu Bùi Trung Ơn - ranh Vĩnh

Thạnh, Cần Thơ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Vĩnh Khánh

Công trình

giao thông
28,262.0 9,423.0 2,500.0 6,923.0

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

- Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND

huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng

cấp, cải tạo tuyến đường Tây kênh Bốn Tổng (Đoạn từ cầu Bùi

Trung Ơn - ranh Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

16
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lộ 15 (Đoạn từ

ĐT943 - Cầu Núi Trọi)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn

Óc Eo, Vọng 

Đông, An Bình

Công trình

giao thông
38,535.0 12,845.0 3,000.0 9,845.0

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

- Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp,

cải tạo tuyến đường Lộ 15 (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Núi Trọi). 

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

17
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Vĩnh

Trạch (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Thành Vĩnh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Vĩnh Trạch

Công trình

giao thông
10,110.0 3,370.0 2,500.0 870.0

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

- Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND

huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng

cấp, cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Vĩnh Trạch (Đoạn từ ĐT943 - Cầu

Thành Vĩnh). 

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

18
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Thanh

Niên (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Mặc Dện Lớn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Vĩnh Trạch

Công trình

giao thông
16,410.0 5,470.0 4,000.0 1,470.0

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

- Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp,

cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Thanh Niên (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Mặc

Dện Lớn).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

19
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Định

Thành (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Hai Khẩu)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Định Thành

Công trình

giao thông
20,985.0 6,995.0 2,500.0 4,495.0

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

- Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND

huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng

cấp, cải tạo tuyến đường Lộ tẻ Định Thành (Đoạn từ ĐT943 - Cầu

Hai Khẩu).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

20

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Đông Núi Chóc

Năng Gù (Đoạn từ ĐT943 - Cầu Mỹ Phú

Đông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn

Vọng Đông và 

Mỹ Phú Đông

Công trình

giao thông
51,064.0 17,021.0 4,500.0 12,521.0

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

- Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp,

cải tạo tuyến đường Đông Núi Chóc Năng Gù (Đoạn từ ĐT943 -

Cầu Mỹ Phú Đông).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

21 Đường Trường Chinh
Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Núi Sập

Công trình

giao thông
2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0

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

- Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

Trường Chinh.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

4



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác
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Tên dự án
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Tổng diện tích 

thu hồi đất

22
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tây kênh Bốn

Tổng (Đoạn từ ĐT943 - cầu Bùi Trung Ơn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Thoại Sơn
Vĩnh Khánh

Công trình

giao thông
44,700.0 14,900.0 3,000.0 11,900.0

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

- Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND

huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng

cấp, cải tạo tuyến đường Tây kênh Bốn Tổng (Đoạn từ ĐT943 -

cầu Bùi Trung Ơn).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

23 Chợ và khu dân cư Bình Thành UBND huyện Thoại Sơn Bình Thành
Chợ và khu 

dân cư
49,912.8 19,918.0 19,918.0 0.0

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

- Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chợ và khu 

dân cư Bình Thành.

- Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện

Thoại Sơn về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án Chợ

và khu dân cư Bình Thành.

Huyện

IV Huyện Châu Phú 89,710.5 49,666.8 48,955.4 711.4

24 Trạm bơm vùng cánh đồng lớn Bình Phú UBND huyện Châu Phú Bình Phú
Công trình

thủy lợi
63,000.0 33,150.0 33,150.0 0.0

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

- Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm vùng cánh

đồng lớn Bình Phú.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh, huyện

25
Đường Nam kênh Quốc Gia (đoạn từ cầu kênh

2 đến kênh 7)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Châu Phú
Bình Long

Công trình

giao thông
8,211.8 3,581.2 2,869.8 711.4

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

- Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND

huyện Châu Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình Đường Nam kênh Quốc Gia (đoạn từ cầu

kênh 2 đến kênh 7).

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

26
Cầu số 10 nối tỉnh lộ 941 huyện Châu Thành

với đường Nam kênh 10 huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú Bình Phú

Công trình

giao thông
18,498.8 12,935.6 12,935.6 0.0

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

- Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu số 10 nối tỉnh

lộ 941 huyện Châu Thành với đường Nam kênh 10 huyện Châu

Phú.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh, huyện

V Huyện Tri Tôn 92,640.2 88,800.0 83,600.0 5,200.0

27
Trường Tiểu học Tân Tuyến điểm phụ (Tân

Lập)
UBND huyện Tri Tôn Tân Tuyến

Cơ sở giáo dục 

và đào tạo
1,430.2 600.0 600.0 0.0

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

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Tân

Tuyến điểm phụ (Tân Lập).

Tỉnh, huyện

28 Xây dựng cầu Sắt Giữa - ĐT.955B

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình giao thông và

nông nghiệp tỉnh An Giang

Lạc Quới và 

Ba Chúc

Công trình

giao thông
8,210.0 5,200.0 0.0 5,200.0

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

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Sắt Giữa -

ĐT.955B.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh, huyện

29 Tạo quỹ đất khu hành chính huyện Tri Tôn UBND huyện Tri Tôn TT. Tri Tôn
Trụ sở

cơ quan
65,000.0 65,000.0 65,000.0 0.0

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

- Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND

huyện Tri Tôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ

đất khu hành chính huyện Tri Tôn.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

30
Đường vào khu hành chính mới. Hạng mục:

San lắp mặt bằng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Tri Tôn
TT. Tri Tôn

Công trình

giao thông
18,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0

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

- Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND

huyện Tri Tôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

vào khu hành chính mới. Hạng mục: San lắp mặt bằng.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện và 

xã hội hóa

5
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VI Huyện Tịnh Biên 50,257.8 36,342.0 36,342.0 0.0

31 Trường Tiểu học An Phú điểm phụ (Phú Hòa) UBND huyện Tịnh Biên An Phú
Cơ sở giáo dục 

và đào tạo
3,915.8 500.0 500.0 0.0

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

- Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học An

Phú điểm phụ (Phú Hòa).

- Công văn số 2307/UBND-KT ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Tịnh Biên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án

Trường Tiểu học An Phú điểm phụ (Phú Hòa).

Tỉnh, huyện

32
San lấp mặt bằng công viên khu vực cổng chào

huyện (giai đoạn 3)
UBND huyện Tịnh Biên Nhơn Hưng

Công trình

văn hóa
7,442.0 7,442.0 7,442.0 0.0

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

- Quyết định số 5442/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND

huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án San

lấp mặt bằng công viên khu vực cổng chào huyện (giai đoạn 3).

- Công văn số 2307/UBND-KT ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Tịnh Biên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án San

lấp mặt bằng công viên khu vực cổng chào huyện (giai đoạn 3).

Huyện

33

Nâng cấp đường Hương lộ 9 (đoạn từ đường

Nguyễn Sinh Sắc đến ranh xã Nhơn Hưng -

An Phú)

UBND huyện Tịnh Biên
An Phú, 

Nhơn Hưng

Công trình

giao thông
38,900.0 28,400.0 28,400.0 0.0

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

- Quyết định số 5439/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND

huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng

cấp đường Hương lộ 9 (đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến ranh

xã Nhơn Hưng - An Phú).

- Công văn số 2917/UBND-KT ngày 20/5/2021 của UBND huyện

Tịnh Biên về việc xác nhận diện tích, loại đất thu hồi dự án Nâng

cấp đường Hương lộ 9 (đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến ranh

xã Nhơn Hưng - An Phú).

Huyện

VII Huyện Chợ Mới 35,815.0 25,293.0 21,363.0 3,930.0

34 Trường THPT Võ Thành Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và khu vực phát triển đô
thị tỉnh An Giang

Hòa Bình
Cơ sở giáo dục 

và đào tạo
12,875.0 2,353.0 2,353.0 0.0

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

- Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Võ

Thành Trinh.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

35 Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Kiến
Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Chợ Mới
Long Kiến

Trụ sở

cơ quan
2,500.0 2,500.0 2,000.0 500.0

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

- Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở

Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Kiến.

- Tờ trình số 694/TTr-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Chợ Mới về việc xác nhận diện tích,, loại đất thu hồi dự án Trụ sở

Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Kiến.

Huyện

36 Đường vào Trường Mẫu giáo Kiến Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Chợ Mới
Kiến Thành

Công trình

giao thông
480.0 480.0 0.0 480.0

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

- Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

vào Trường Mẫu giáo Kiến Thành.

- Tờ trình số 694/TTr-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Chợ Mới về việc xác nhận diện tích,, loại đất thu hồi dự án Đường

vào Trường Mẫu giáo Kiến Thành.

Huyện

6



Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

37
Trường Mẫu giáo An Thạnh Trung điểm phụ

(An Hưng)
UBND huyện Chợ Mới

An Thạnh 

Trung

Cơ sở giáo dục 

và đào tạo
1,960.0 1,960.0 1,960.0 0.0

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

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo An

Thạnh Trung điểm phụ (An Hưng).

- Tờ trình số 694/TTr-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Chợ Mới về việc xác nhận diện tích,, loại đất thu hồi dự án

Trường Mẫu giáo An Thạnh Trung điểm phụ (An Hưng).

Tỉnh, huyện

38
Đường vào nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ

Luông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện Chợ Mới
Mỹ Luông

Công trình

giao thông
18,000.0 18,000.0 15,050.0 2,950.0

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

- Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào nhà máy

xử lý rác thị trấn Mỹ Luông.

- Tờ trình số 694/TTr-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện

Chợ Mới về việc xác nhận diện tích,, loại đất thu hồi dự án Đường

vào nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông.

Tỉnh

VIII Huyện An Phú 171,900.0 171,900.0 163,144.0 8,756.0

39
Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã

Phước Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực huyện An Phú
Phước Hưng

Công trình xử 

lý chất thải
1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0

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

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện

An Phú về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã Phước Hưng.

Huyện

40 Khu đô thị mới thị trấn An Phú UBND huyện An Phú TT. An Phú Khu đô thị 170,400.0 170,400.0 163,144.0 7,256.0

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

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện

An Phú về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi

phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị

trấn An Phú.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

IX Huyện Châu Thành 194,918.0 120,361.0 87,575.9 32,785.1

41 Khu đô thị mới thị trấn An Châu UBND huyện Châu Thành An Châu Khu đô thị 96,880.0 96,880.0 64,094.9 32,785.1

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

- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện

Châu Thành về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự

toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị

mới thị trấn An Châu.

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Huyện

42
Khu trung tâm văn hóa thể dục - thể thao và

dân cư đô thị huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành An Châu

Công trình văn 

hóa, thể thao 

và dân cư

98,038.0 23,481.0 23,481.0 0.0

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

- Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND

huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh một phần quy

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Khu trung tâm văn hóa thể dục - thể

thao và dân cư đô thị huyện Châu Thành.

- Công văn số 563/UBND-KT ngày 16/6/2021 của UBND huyện

Châu Thành về việc xác nhận diện tích, loại đất đối với dự án Khu

trung tâm văn hóa thể dục - thể thao và dân cư đô thị huyện Châu

Thành.

Huyện
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Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

B 1,354,898.0 99,096.2 47,310.6 51,785.6  

I Thành phố Long Xuyên 51,338.0 21,876.3 17,715.1 4,161.2

1 Cầu Nguyễn Thái Học
Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông và
nông nghiệp tỉnh An Giang

Mỹ Bình và Mỹ 
Hòa

Công trình
giao thông

16,338.0 2,000.0 0.0 2,000.0
Thu hồi đất theo điểm
b khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số
30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích thu hồi
đất là 14.338 m2. Nay dự án có điều chỉnh đường nhánh kết
nối với đường Bùi Văn Danh theo Công văn số 1102/VPUBND-
KTN ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh nên có bổ sung diện tích
thu hồi đất thêm 2.000 m2.
- Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư
xây dựng Cầu Nguyễn Thái Học (phân kỳ đầu tư giai đoạn
2017-2022).
- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

2
Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long
Xuyên

Công ty TNHH MTV Thương mại
Vịnh Trà Long Xuyên

Mỹ Hòa
Trung tâm

thương mại
35,000.0 19,876.3 17,715.1 2,161.2

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

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số
14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích thu hồi đất
là 35.000 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa 20.000 m2. Nay
UBND tỉnh có Thông báo số 218/TB-VPUBND ngày 14/5/2021
về việc dừng cơ chế thu hồi, bồi thường, tái định cư và chuyển
sang cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất đối với phần
diện tích 15.123,7 m2 nên đăng ký điều chỉnh giảm diện tích
thu hồi đất từ 35.000 m2 thành 19.876,3 m2.
- Công văn số 2946/UBND-NC ngày 18/6/2021 của UBND
thành phố Long Xuyên về việc kết quả lấy ý kiến các hộ dân về
dừng cơ chế thu hồi, bồi thường, tái định cư và chuyển sang cơ
chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất đối với dự án Trung
tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên của Công ty TNHH MTV
Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên.

Doanh nghiệp

II Huyện Châu Phú 852,760.0 20,000.0 20,000.0 0.0

3

Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ
huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long
Xuyên nồi với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên
Giang (ĐT.945). Hạng mục: Đường dân sinh
kết nối từ đường hiện trạng vuốt nối lên
tuyến đường mới ĐT.945 tại các cầu Kênh 2,
Kênh 7, Kênh 8, Kênh 13, Kênh Cóc và cống
hộp trên địa bàn huyện Châu Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông và
nông nghiệp tỉnh An Giang

Vĩnh Thạnh 
Trung, Thạnh 
Mỹ Tây, Đào 

Hữu Cảnh

Công trình
giao thông

852,760.0 20,000.0 20,000.0 0.0
Thu hồi đất theo điểm
b khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số
30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích thu hồi
đất là 470.525 m2. Nay dự án có bổ sung thêm hạng mục công
trình Đường dân sinh kết nối từ đường hiện trạng vuốt nối lên
tuyến đường mới ĐT.945 tại các cầu Kênh 2, Kênh 7, Kênh 8,
Kênh 13, Kênh Cóc và cống hộp trên địa bàn huyện Châu Phú
theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND
tỉnh nên phát sinh thêm diện tích thu hồi đất là 20.000 m2.
- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Trung ương,
tỉnh

DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA NHƯNG TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ THAY
ĐỔI DIỆN TÍCH VÀ ĐỊA ĐIỂM THU HỒI ĐẤT
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Thu hồi đất 

trồng lúa

Thu hồi các 

loại đất khác

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

Chủ đầu tưTT Cơ sở pháp lý để triển khai dự án Nguồn vốn

Quy mô 

dự án

(m2)

Căn cứ pháp lý thu 

hồi đất

Xã, phường, thị 

trấn

Trong đó:Mục đích sử 

dụng đất
Tên dự án

Diện tích thu hồi đất (m2)

Tổng diện tích 

thu hồi đất

III Huyện Tri Tôn 450,800.0 57,219.9 9,595.5 47,624.4

4 Nâng cấp Đường tỉnh 949
Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông và
nông nghiệp tỉnh An Giang

Châu Lăng 
và Lê Trì

Công trình
giao thông

450,800.0 57,219.9 9,595.5 47,624.4
Thu hồi đất theo điểm
b khoản 3 Điều 62
Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu
hồi đất năm 2021 tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày
08/12/2020 với diện tích thu hồi đất là 57.219,9 m2 tại xã
Châu Lăng. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông (đơn vị chủ đầu tư) trong quá trình
triển khai dự án này có phát sinh diện tích đất thu hồi tại xã Lê
Trì với diện tích 28.901 m2 và giảm diện tích thu hồi đất tại xã
Châu Lăng từ 57.219,9 m2 thành 28.318,9 m2. Do đó, Ban
đăng ký trình thông qua lại HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm
2021.
- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2021.

Tỉnh

C 51,000.0 51,000.0 51,000.0 0.0

I Huyện Tịnh Biên 51,000.0 51,000.0 51,000.0 0.0

1

Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích
ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái
cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào
vùng Bảy Núi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn An Giang

Toàn huyện
Công trình

thủy lợi
51,000.0 51,000.0 51,000.0 0.0

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

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua với diện tích thu hồi đất
là 51.000 m2 tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày
19/7/2018 đến nay đã quá thời hạn 03 năm chưa có quyết
định thu hồi đất nên bị hủy bỏ theo quy định tại Khoản 1, Điều
6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan
đến quy hoạch. Nay chủ đầu tư đăng ký tiếp tục thực hiện thu
hồi đất năm 2021.
- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND
tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều
chỉnh quyết định chủ trương chương trình và dự án nhóm B sử
dụng vốn đầu tư công. Trong đó có dự án Xây dựng hệ thống
thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ
tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

Trung ương,
tỉnh

3,550,279.3 1,767,145.3 1,458,592.3 308,552.9TỔNG CỘNG (A+B+C) = 42+4+1 = 47 dự án

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