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NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022  

theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành     

Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban    

nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 

2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Bổ sung danh mục 28 công trình, dự án với tổng diện tích 

219,29  ha để thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 

62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 
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1. 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: 07 dự án, với diện tích 1,22 ha. 

2. 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: 17 dự án, với diện tích 172,07 ha. 

3. 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: 02   

dự án, với diện tích 17,0 ha. 

4. 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: 02 dự án, với diện tích 29,0 ha. 

(Chi tiết có Biểu chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng  

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XIX, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2022./. 
 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;   

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân 
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BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 

 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày         /3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

  TỔNG           

  

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI 

ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG 

28 219,29       

I 

 Dự án xâ  dựng trụ s  c  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 tư ng 

niệm, công trình sự nghiệp công cấp 

địa phư ng. 

7 1,22       

1 
Mở rộng xây dựng trường THCS      

Mỹ Bằng 
1 0,1 Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn 

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn   

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh   

Tuyên Quang 

2 Xây dựng trường mầm non Mỹ Bằng 1 0,5 Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn 

3 
Xây dựng trường mầm non Đình Bằng, 

xã Mỹ Bằng 
1 0,06 Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn 

4 Xây dựng trường THCS Đội Bình 1 0,1 Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn 

Quyết định số 722/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn   

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh   

Tuyên Quang 
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

5 
Mở rộng xây dựng trường tiểu học  

Nhữ Khê 
1 0,02 Xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn 

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn   

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh   

Tuyên Quang 6 

Xây dựng điểm trường Tuyên Hà, 

trường Tiểu học Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

1 0,2 
Thị trấn Yên Sơn,             

huyện Yên Sơn 

7 
Xây dựng Bia tưởng niệm các anh hùng 

liệt sỹ xã Xuân Quang 
1 0,24 

Xã Xuân Quang,              

huyện Chiêm Hóa 

 Quyết định số129/QĐ-

UBND ngày 05/5/2021 của 

UBND huyện Chiêm Hóa 

vềviệc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình: 

Nhà bia tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ xã Xuân Quang, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang; 

Quyết định 127/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt bổ 

sung kế hoạch đầu tư xây dựng 

trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang 

II 

Dự án xâ  dựng  ết cấu hạ tầng      

 ỹ thuật của địa phư ng gồm       

giao thông, thủ  lợi, cấp nước,    

thoát nước, điện lực, thông tin       

liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình 

thu gom, xử lý chất thải 

17 172,07       

1 Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà 1 5 Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên 

Quyết định số 898/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang 

chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư 

Vốn chủ đầu tư (Công ty 

TNHH công nghệ môi trường 

Tâm Hà) 
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

2 

Dự án cải tạo nâng cấp công trình 

đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện 

Lâm Bình 

1 2,4 
Thị trấn Lăng Can, xã Phúc 

Yên, huyện Lâm Bình 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh mục, mức vốn và kế 

hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư các dự án thành phần (đợt 1) 

được bổ sung vào Đề án tổng thê di dân, tái định cư thủy điện 

Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

3 
Đường lên khu sản xuất (thôn         

Nặm Chá) 
1 1,5 

Thị trấn Lăng Can,         

huyện Lâm Bình 

Vốn xã hội hóa do Nhà nước, tổ chức và nhân dân đóng góp; 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

huyện Lâm Bình đã được phê duyệt 

4 

Nâng cấp đường từ ngã ba đường      

Nà Chác - Thôm Bon vào khu dân cư  

Nà Ta, xã Thượng Lâm, huyện        

Lâm Bình 

1 0,4 
Xã Thượng Lâm,              

huyện Lâm Bình 

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư 

và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2022 huyện     

Lâm Bình 

5 

Thủy điện suối Ba 2 (gồm cả hạng mục 

Trạm nâng áp, hệ thống đường dây 

110kV thủy điện Suối Ba 2) 

1 34,2 

Xã Hùng Mỹ, xã Tân An,    

xã Xuân Quang, huyện  

Chiêm Hóa 

Quyết định số 1874/QĐ-

BCT ngày 16/7/2020 của Bộ 

Công thương về phê duyệt 

bổ sung Quy hoạch thủy điện 

nhỏ toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Quyết 

định số 869 /QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021của UBND 

tỉnh về chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời  

chấp thuận nhà đầu tư   

Vốn chủ đầu tư (Công ty Cổ 

phần phát triển năng lượng 

Tiến Thành) 
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

6 

Thủy điện Khuôn Cọ (gồm cả         

hạng mục Trạm nâng áp, hệ thống 

đường dây 35kV thủy điện Thác Giốm, 

thủy điện Khuôn Cọ) 

1 29,42 
 Xã Tân Mỹ, xã Hà Lang, 

huyện Chiêm Hóa  

Quyết định số 1874/QĐ-

BCT ngày 16/7/2020 của Bộ 

Công thương về phê duyệt 

bổ sung Quy hoạch thủy điện 

nhỏ toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Quyết 

định số 870 /QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021của UBND 

tỉnh về chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư   

Vốn chủ đầu tư (Công ty Cổ 

phần phát triển năng lượng 

Tiến Thành) 

7 Thủy điện Thác Giốm 1 22,43 

 Xã Tân Mỹ, huyện       

Chiêm Hóa; xã Minh Quang, 

huyện Lâm Bình 

Quyết định số 1874/QĐ-

BCT ngày 16/7/2020 của Bộ 

Công thương về phê duyệt 

bổ sung Quy hoạch thủy điện 

nhỏ toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Quyết 

định số 872 /QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021của UBND 

tỉnh về chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư   

Vốn chủ đầu tư (Công ty Cổ 

phần phát triển năng lượng 

Tiến Thành) 

8 

Công trình thủy lợi hồ Đ o Chắp thuộc 

tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao         

an toàn đập tỉnh Tuyên Quang 

1 1 
Xã Hòa Phú,                   

huyện Chiêm Hóa 

Văn bản số 9257/BNN-TCTL  ngày 30/12/2020 của Bộ    

Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 696/UBND-ĐTXD ngày 

22/3/2021 về việc chấp thuận điều chỉnh bổ sung dự án    

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày  09/11/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án WB8 
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

9 

Tuyến đường trên địa phận huyện      

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  thuộc dự 

án xây dựng tuyến đường thành phố 

Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang       

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

1 2,38 Xã Đà Vị, huyện Na Hang 

Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 của 

Hội đồng ngân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư     

dự án  

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 

việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách địa phương 

năm 2022, tỉnh Tuyên Quang 

10 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C 

đoạn km 217+150 - Km 247+100, tỉnh 

Tuyên Quang 

1 45,34 
Xã Thanh Tương,           

huyện Na Hang 

Quyết định số 2549/QĐ-

BGTVT ngày 20/8/2021 của 

Bộ Giao thông Vận tải về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư tự án cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 2C đoạn Km 

218+150 - Km 247+100, tỉnh 

Tuyên Quang 

Văn bản số 4317/BGTVT-

KHĐT ngày 14/5/2021 của Bộ 

giao thông Vận tải về dự kiến 

phân bổ kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

theo tổng mức vốn được thông 

báo tại Văn bản số 419/TTg-

KTTH ngày 02/4/2021 

11 

Xây dựng tuyến đường từ Km147  

Quốc Lộ 2 đi tổ dân phố Trầm Ân,     

thị Trấn Yên Sơn 

1 4 
Thị trấn Yên Sơn,           

huyện Yên Sơn 

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh          

Tuyên Quang 

12 

Xây dựng đường giao thông nội bộ  

khu tái định cư giải phóng mặt bằng 

xây dựng các công trình của trung tâm 

thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh      

Tuyên Quang 

1 5 
Thị trấn  Yên Sơn,           

huyện Yên Sơn 

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh          

Tuyên Quang 

13 

Đường vào tổ dân phố Đồng Lương,  

thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

1 5 
Thị trấn Yên Sơn,           

huyện Yên Sơn 

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh          

Tuyên Quang 



 

 

6 

 

TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

14 

Xây dựng tuyến đường trục phát triển 

xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

1 7 
 Xã Đạo Viện,                 

huyện Yên Sơn   

Quyết định số 723/QĐ-UBND  ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư và vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2022 huyện Yên Sơn, tỉnh          

Tuyên Quang 

15 

Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa một số 

tuyến dường trong khu vực thuộc hạng 

mục nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Lia's 

Tân Hà 

1 2,7 

Phường Tân Hà, Minh Xuân, 

Phan Thiết thành phố     

Tuyên Quang 

Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 29/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung dự 

án “Chương trình đô thị 

miền núi phía Bắc - Thành 

phố Tuyên Quang”. 

Quyết định số 3782/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và     

dự toán xây dựng công trình 

16 
Cải tạo, chỉnh trang,sửa chữa một số 

tuyến đường kết nối với Hồ Trung Việt 
1 1,7 

Phường An Tường, thành phố 

Tuyên Quang 

Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 29/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung dự 

án “Chương trình đô thị 

miền núi phía Bắc - Thành 

phố Tuyên Quang” 

Quyết định số 3783/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 của UBND 

thành phốvề việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và     

dự toán xây dựng công trình 

17 

Cải tạo, nâng cấp đường từ Uỷ ban 

nhân dân xã Kim Phú đi Quốc lộ 37, xã 

Kim Phú, thành phố Tuyên Quang 

1 2,6 
 Xã Kim Phú, thành phố 

Tuyên Quang  

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt             

chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp 

đường từ Uỷ ban nhân dân xã Kim Phú đi Quốc lộ 37, xã    

Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. 
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

III 

Dự án xâ  dựng công trình phục vụ 

sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư, nhà   cho sinh 

viên, nhà   xã hội, nhà   công vụ; 

xâ  dựng công trình của c  s  tôn 

giáo;  hu văn hóa, thể thao, vui ch i 

giải trí phục vụ công cộng; chợ; 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng; 

2     17,00        

1 

Xây dựng khu tái định cư thôn Đô 

Thượng 4, xã Xuân Vân (phục vụ 

GPMB dự án đầu tư xây dựng          

Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) 

1       3,00  
 Xã Xuân Vân,               

huyện Yên Sơn  

QĐ số 578/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt Sông Gâm 

2 

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết            

xây dựng Khu Tái định cư  để GPMB 

dự án Quy hoạch xây dựng mở rộng 

khu cát táng nghĩa trang nhân dân 

Km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang 

1     14,00  
 Xã Trung Môn,              

huyện Yên Sơn  

QĐ số 723/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện về 

việc phê duyệt danh mục đầu tư và vốn đầu tư XDCB năm 

2022 huyện Yên Sơn  

IV 

Dự án xâ  dựng  hu đô thị mới,  hu 

dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 

đô thị,  hu dân cư nông thôn; cụm 

công nghiệp;  hu sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thủ  sản, hải sản 

tập trung; dự án phát triển rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng 

2     29,00        

1 

Xây dựng khu dân cư số 2, thôn 14, xã 

Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

1 14 
 Xã Trung Môn,             

huyện Yên Sơn  

Quyết định số 678/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Sơn 

ngày 24/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  
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TT 
Tên dự án, công trình 

 Số 

công 

trình, 

dự án  

Diện 

tích 

(ha) 

Địa điểm thực hiện dự án, 

công trình (đến, thôn, xã) 
Căn cứ pháp lý 

Văn bản ghi vốn, giao vốn   

để thực hiện dự án đầu tư  

đối với dự án thực hiện bằng 

ngân sách Nhà nước 

2 

Khu dân cư Toàn Thắng, thị trấn        

Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh     

Tuyên Quang 

1 15 
 Thị trấn Yên Sơn,          

huyện Yên Sơn   

Quyết định số 676/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Sơn 

ngày 23/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  
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