
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 bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (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 Luật Lâm nghiệp 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 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 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 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 
11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy đinh chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

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 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành 
phố về việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 
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trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công 
trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, Tờ trình số 
35/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 
đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 
của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 10 tháng 3  năm 
2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục 10 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 
2022 với tổng diện tích 809.802,0 m2; trong đó, diện tích đất dự kiến thu hồi bổ sung 
trong năm 2022: 480.373,0 m2 (theo Phụ lục I).

Điều 2. Thông qua Danh mục 02 công trình, dự án có sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 với tổng diện 
tích là 126.872,0 m2; trong đó, đất lúa là 21.500,0 m2 và 105.372,0 m2 đất 
khác (theo Phụ lục II).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1, Điều 2 của Nghị 

quyết này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực thực hiện 
từ ngày 11 tháng 3 năm 2022./.
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