
NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công 
trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 

2021 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác của dự án Khu vực phòng thủ 

và thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng
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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 Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 7322/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020; Tờ trình số 
7875/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020; Tờ trình số 8048/TTr-UBND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 và Tờ trình số 8088/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần 
thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 7649/TTr-UBND 
ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc liên quan đến 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu vực phòng thủ và 
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thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 492/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 
của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục 
công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng 
như sau:

1. Thông qua Danh mục 78 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2021 với tổng 
diện tích thu hồi đất khoảng 1.988,9010ha theo Phụ lục I đính kèm.

2. Thông qua Danh mục 25 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 với tổng diện tích dự kiến khoảng 87,2272 ha 
(trong đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đất trồng lúa trong năm 2021 là 38,2479ha và 
48,9793ha đất khác) theo Phụ lục II đính kèm.

3. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,086ha rừng trồng là rừng 
sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu vực phòng thủ và thao trường 
huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố 
tại Tờ trình số 7649/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lưu ý một số nội dung, đề nghị của Ban Đô 
thị Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo thẩm tra số 492/BC-HĐND ngày 05 tháng 
12 năm 2020; việc chuyển đổi đất trồng lúa phải thực hiện thu phí bảo vệ đất trồng lúa 
theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm 



kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./.
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