
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 369/NQ-HĐND  Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục  

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021 
__________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI,  KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY 
 

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  các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 tháng 2020 sửa đổi bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét các Tờ trình của UBND tỉnh: số 35/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 

2021 về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục 

dự án cần sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021; 

thông qua việc điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu 

hồi đất để UBND tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện; số 63/TTr-UBND tỉnh ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc chấp 

thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất 

trồng lúa dưới 10ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021; các Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: số 217/BC-KTNS  ngày 27 tháng 4 năm 

2021; số 232/BC-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2021; ý kiến thảo luận và kết quả 

biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các 

dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh bổ sung, điều 

chỉnh năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Đính chính tên, địa điểm, diện tích dự án đã được chấp thuận tại Nghị 

quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận 

danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử dụng đất trồng 

lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh năm 2021 và chấp thuận dự án thu hồi đất 

tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân 

dân làm nhà ở đối với 03 dự án (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 
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2. Chấp thuận bổ sung 18 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 36,7 ha  

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Phê duyệt 18 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha với tổng diện tích 

đất trồng lúa là 32,39 ha (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Khi tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo kiểm tra, rà soát 

các dự án, công trình phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng 

đất, giao đất cho các chủ đầu tư  đảm bảo không chồng lấn giữa các dự án trên 

thực địa, xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật. 

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

các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ Mười 

bảy nhất trí thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thị xã, TP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Trần Quốc Toản 
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Tổng diện 

tích (ha)

Trong đó: 

Đất trồng 

lúa (ha)

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(giáp đường Nguyễn Tri Phương)
An Tảo 1,4

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND tỉnh; Thông 

báo số 268/TB-UBND ngày 

20/10/2009 của UBND tỉnh

Điều chỉnh giảm diện tích thu hồi 

đất tại NQ 342 (danh mục dự án 

thu hồi đất) từ 1,74ha thành 1,4ha

II HUYỆN ÂN THI

1 Cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ
Quảng Lãng, 

Đặng Lễ
25

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND tỉnh; Quyết 

định số 1128/QĐ-UBND ngày 

06/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

thành lập CCN

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự 

án tại NQ 342 (danh mục dự án 

thu hồi đất) từ TT Ân Thi thành 

các xã: Quảng Lãng, Đặng Lễ.

Điều chỉnh quy mô, địa điểm, số 

lượng dự án CCN theo khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

III HUYỆN YÊN MỸ

1 Trường mầm non Hoa Sen Đồng Than 2,6 2,45

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND tỉnh; Quyết 

định chủ trương đầu tư số 34/QĐ-

UBND ngày 26/05/2020 của UBND 

tỉnh

Điều chỉnh tên dự án tại NQ 342 

(danh mục dự án sử dụng đất trồng 

lúa) từ Trung tâm dịch vụ thương 

mại viễn Dương thành Trường 

mầm non Hoa Sen theo QĐCTĐT 

được chấp thuận

3 TỔNG 29 2,45

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10HA ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 342/NQ-HĐND NGÀY 22/12/2020 CỦA HĐND TỈNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2021

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Căn cứ pháp lý 

(các văn bản về quy hoạch, bố trí 

vốn...)

Ghi chú

(Kèm theo Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu 

sử dụng 

đất (ha)

Căn cứ pháp lý 

(các văn bản về quy hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến)
Lam Sơn 1,41

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của HĐND tỉnh; Thông báo số 54/TB-UBND 

ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh

Điều chỉnh bổ sung tăng diện 

tích thu hồi đất tại NQ 342 từ 

2,42ha thành 3,83ha (tăng 

1,41ha)

2

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(giáp khu đất trước đây của Bệnh viện chữ 

thập đỏ)

An Tảo 7,79
Thông báo số 20/TB-UBND ngày 08/02/2021 của 

UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất
Dự án bổ sung

3
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(giáp khu TĐC cầu Hưng Hà)
Hồng Nam 0,083

Thông báo số 428/TB-UBND ngày 09/11/2018 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ trên địa 

bàn thành phố Hưng Yên

Dự án bổ sung

4 ĐZ 110 KV Hưng Yên - Hòa Mạc Hùng Cường 0,1
 Công văn số 2380/UBND-KT2 ngày 21/8/2018 

của UBND tỉnh

Diện tích tăng thêm 0.1 ha tại xã 

Hùng Cường so với diện tích 

trong Nghị quyết số 342/NQ-

HDND ngày 22/12/2020 của 

HĐND tỉnh

5
Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở
Tân Hưng 0,79

Thông báo số 66/TB-UBND ngày 31/3/2021 của 

UBND tỉnh
Dự án bổ sung

6

Dự án đường trục Bắc - Nam Khu đại học 

Phố Hiến (đoạn từ xã Trung Nghĩa đến 

tuyến đường trục phía Nam)

Trung Nghĩa, 

Liên Phương
8,14

Nghị quyết số 343/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Dự án bổ sung

7
Khu dân cư mới Nu-3, Khu Đại học Phố 

Hiến
Liên Phương 4,95

Báo cáo số 82-BC/BCSĐ ngày 16/4/2021 của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh 
Dự án bổ sung

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu 

sử dụng 

đất (ha)

Căn cứ pháp lý 

(các văn bản về quy hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

II THỊ XÃ MỸ HÀO

1
Nhà văn hóa và khu trung tâm thể thao thôn 

Thuần Mỹ
Hòa Phong 0,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23/6/2020 của 

HĐND xã Hòa Phong
Dự án bổ sung

2
Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500 kV 

Phố Nối

Phan Đình 

Phùng
0,30

 Công văn số 3132/UBND-KT2 ngày 01/11/2018 

của UBND tỉnh; Quyết định số 2563/QĐ-

EVNNPC ngày 28/8/2019 của Tổng Công ty Điện 

lực miền Bắc

Diện tích tăng thêm so với diện 

tích trong Nghị quyết số 

342/NQ-HDND ngày 

22/12/2020 của HĐND tỉnh do 

điều chỉnh hướng tuyến

III HUYỆN KIM ĐỘNG

1
Đường dây và TBA 110 kV Kim Động 2, 

tỉnh Hưng Yên

Chính Nghĩa, 

Nhân La
0,80

Quyết định số 740/QĐ-EVNNPC ngày 01/4/2021 

của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Dự án bổ sung

IV HUYỆN ÂN THI

1
Đường dây và TBA 110 kV Kim Động 2, 

tỉnh Hưng Yên
Đặng Lễ 0,20 

Quyết định số 740/QĐ-EVNNPC ngày 01/4/2021 

của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Dự án bổ sung

V HUYỆN TIÊN LỮ

1
Đường dây và TBA 110 kV thành phố 

Hưng Yên 2

Đức Thắng,Hải 

Triều,Thiện 

Phiến,Thủ Sỹ

1,50 
Quyết định số 2738/QĐ-EVNNPC ngày 

08/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Dự án bổ sung

VI HUYỆN KHOÁI CHÂU

1
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(UBND huyện làm chủ đầu tư)
Hồng Tiến 3,94

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 08/02/2021 của 

UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất
Dự án bổ sung

2
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(UBNDxã làm chủ đầu tư)
Hồng Tiến 1,72

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 08/02/2021 của 

UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất
Dự án bổ sung
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STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu 

sử dụng 

đất (ha)

Căn cứ pháp lý 

(các văn bản về quy hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

IV HUYỆN YÊN MỸ

1
Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở, tạo vốn 

xây dựng nông thôn mới
Tân Lập 0,77 

NQ số 58/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của 

HĐND huyện Yên Mỹ về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Xen kẹt 

giữa dự án đấu giá đã được chấp thuận với dự án 

của Công ty 319

Dự án bổ sung

2
Cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà đa năng 

trường THCS Đoàn Thị Điểm
TT. Yên Mỹ 0,12

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của HĐND huyện Yên Mỹ về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

Dự án bổ sung

3
Tu bổ, tôn tạo Đền-Lăng Phạm Công Trứ 

thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp
Nghĩa Hiệp 0,05 

Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 

của UBND huyện Yên Mỹ về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án bổ sung

VII HUYỆN VĂN GIANG

1

Dự án đầu tư đoạn đường ĐT.382B (bên 

trái tuyến từ Hà Nội đến cầu vượt Long 

Hưng)

Cửu Cao, Long 

Hưng
3,24 

Công văn số 251-CV/VPTU ngày 27/4/2021 của 

Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên
Dự án bổ sung

18 TỔNG 36,70



Tổng diện 

tích

Trong đó: 

Đất lúa

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến)
Lam Sơn 3,83 1,47

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND tỉnh; Thông báo 

số 54/TB-UBND ngày 23/02/2017 của 

UBND tỉnh

Điều chỉnh bổ sung tăng 

diện tích đất trồng lúa tại 

NQ 342 từ 2,36ha thành 

3,83ha (tăng 1,47ha)

2

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(giáp khu đất trước đây của Bệnh viện chữ 

thập đỏ)

An Tảo 7,79 3,1

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất

Dự án bổ sung

3
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(giáp đường Nguyễn Tri Phương)
An Tảo 1,4 0,31

Thông báo số 268/TB-UBND ngày 

20/10/2009 của UBND tỉnh
Dự án bổ sung

4 ĐZ 110 KV Hưng Yên - Hòa Mạc Hùng Cường 0,1 0,1
 Công văn số 2380/UBND-KT2 ngày 

21/8/2018 của UBND tỉnh

Diện tích tăng thêm 0.1 ha 

tại xã Hùng Cường so với 

diện tích trong Nghị quyết 

số 342/NQ-HDND ngày 

22/12/2020 của HĐND 

tỉnh

5
Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở
Tân Hưng 0,79 0,79

Thông báo số 66/TB-UBND ngày 

31/3/2021 của UBND tỉnh
Dự án bổ sung

6

Dự án đường trục Bắc - Nam Khu đại học 

Phố Hiến (đoạn từ xã Trung Nghĩa đến 

tuyến đường trục phía Nam)

Trung Nghĩa, 

Liên Phương
8,14 8,14

Nghị quyết số 343/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hưng Yên

Dự án bổ sung

7
Khu dân cư mới Nu-3, Khu Đại học Phố 

Hiến
Liên Phương 4,95 4,95

Báo cáo số 82-BC/BCSĐ ngày 16/4/2021 

của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
Dự án bổ sung

II THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10HA ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN BỔ SUNG NĂM 2021

STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất  

(ha) Căn cứ pháp lý (các văn bản về quy 

hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

(Kèm theo Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



2

Tổng diện 

tích

Trong đó: 

Đất lúa

STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất  

(ha) Căn cứ pháp lý (các văn bản về quy 

hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

1
Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500 

KV Phố Nối

Phan Đình 

Phùng
0,30 0,29

 Công văn số 3132/UBND-KT2 ngày 

01/11/2018 của UBND tỉnh; Quyết định 

số 2563/QĐ-EVNNPC ngày 28/8/2019 

của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Diện tích tăng thêm so với 

diện tích trong Nghị quyết 

số 342/NQ-HDND ngày 

22/12/2020 của HĐND 

tỉnh do điều chỉnh hướng 

tuyến

III HUYỆN KIM ĐỘNG

1
Đường dây và TBA 110 KV Kim Động 2, 

tỉnh Hưng Yên

Chính Nghĩa, 

Nhân La
0,80 0,8

Quyết định số 740/QĐ-EVNNPC ngày 

01/4/2021 của Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc

Dự án bổ sung

2

Trung tâm huấn luyện dự bị động viên; Mở

rộng Trường bắn và Trạm sửa chữa cứu

kéo khu vực phòng thủ tỉnh

Hiệp Cường 4,68 4,33
Công văn số 3466/UBND-KT2 ngày 

7/12/2017 của UBND tỉnh
Dự án bổ sung

3
Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện

Kim Động

TT Lương 

Bằng
0,55 0,55

Công văn số 277/UBND-KT2 ngày 

5/02/2021 của UBND tỉnh
Dự án bổ sung

IV HUYỆN TIÊN LỮ

1
Đường dây và TBA 110 KV thành phố 

Hưng Yên 2

Đức 

Thắng,Hải 

Triều,Thiện 

Phiến,Thủ Sỹ

1,50 1,5

Quyết định số 2738/QĐ-EVNNPC ngày 

08/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc

Dự án bổ sung

V HUYỆN ÂN THI

1
Đường dây và TBA 110 KV Kim Động 2, 

tỉnh Hưng Yên
Đặng Lễ 0,20 0,20

Quyết định số 740/QĐ-EVNNPC ngày 

01/4/2021 của Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc

Dự án bổ sung

VI HUYỆN KHOÁI CHÂU

1
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(UBND huyện làm chủ đầu tư)
Hồng Tiến 3,94 3,31

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất

Dự án bổ sung



3

Tổng diện 

tích

Trong đó: 

Đất lúa

STT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất  

(ha) Căn cứ pháp lý (các văn bản về quy 

hoạch, bố trí vốn...)
Ghi chú

2
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

(UBNDxã làm chủ đầu tư)
Hồng Tiến 1,72 0,72

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất

Dự án bổ sung

VII HUYỆN YÊN MỸ

1
Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở, tạo vốn 

xây dựng nông thôn mới
Tân Lập 0,77 0,77

NQ số 58/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của HĐND huyện Yên Mỹ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025; Xen kẹt giữa dự án đấu giá 

đã được chấp thuận với dự án của Công 

ty 319

Dự án bổ sung

VIII HUYỆN VĂN LÂM

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Lạc Đạo 0,18 0,06

Thông báo số 115/TB-UBND ngày 

20/4/2020 của UBND tỉnh về chủ trương 

thu hồi đất

Dự án bổ sung

IX HUYỆN VĂN GIANG

1

Dự án đầu tư đoạn đường ĐT.382B (bên 

trái tuyến từ Hà Nội đến cầu vượt Long 

Hưng)

Cửu Cao, 

Long Hưng
3,24 1

Công văn số 251-CV/VPTU ngày 

27/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Hưng 

Yên

Dự án bổ sung

18 TỔNG 44,88 32,39


