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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 

 

Số: 221/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất  
và  phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019 

_____________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; 

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc chấp thuận bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án cần thu hồi đất, sử 
dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 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 bổ sung, điều chỉnh 43 dự án cần thu hồi đất năm 
2019 với tổng diện tích là 91,34 ha (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

Điều 2. Chấp thuận bổ sung, điều chỉnh 48 dự án sử dụng đất trồng lúa 
dưới 10ha năm 2019 với tổng diện tích 113,83ha (trong đó diện tích đất trồng 
lúa là 100,25ha) (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

- Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã 
năm 2019. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan và 
UBND huyện, thành phố, thị xã: Kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo 
phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thành phố, thị 
xã đã được phê duyệt; có phương án thu hồi những dự án sử dụng đất không 
hiệu quả, góp phần làm tăng quỹ đất để triển khai các dự án mới. 

- Xem xét, nghiên cứu xây dựng quy định về quy trình, điều kiện, hồ sơ, 
thời hạn,... trong việc thẩm định danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự 
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án sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trước khi trình HĐND tỉnh phê duyệt. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI - Kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

     Đỗ Xuân Tuyên 
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Phụ lục 01 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh) 
 

STT Tên công trình, dự án 
Địa điểm  

(đến cấp xã) 

Nhu cầu sử 
dụng đất 

(ha) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN         

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (2 
vị trí, UBND thành phố làm chủ đầu tư) 

Xã Bảo Khê 4,93 
Thông báo số 67/TB-UBND ngày 29/3/2019 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 

Dự án điều chỉnh, bổ sung (01 vị 
trí điều chỉnh, bổ sung diện tích từ 
2ha thành 3.89ha tại NQ số 186) 

2 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(2 vị trí)  

Phường Lam Sơn 0,91 
Thông báo số 67/TB-UBND ngày 29/3/2019, 

số 24/TB-UBND ngày 21/01/2019 của 
UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 

Dự án bổ sung 

3 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(2 vị trí, TP làm chủ đầu tư)  

Xã Phương 
Chiểu 

1,85 
Thông báo số 24/TB-UBND ngày 21/01/2019 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 
Dự án bổ sung 

4 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(UBND thành phố làm chủ đầu tư) 

Xã Trung Nghĩa 2,99 
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 
Dự án bổ sung 

5 
Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Tân Hưng, 
thành phố Hưng Yên 

Xã Tân Hưng 0,48 
Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 
17/5/2018, số 1159/QĐ-UBND ngày 

17/5/2019 v/v phê duyệt báo cáo KTKT 
Dự án bổ sung 

6 Mở rộng khuôn viên Đền Trần, Đền Mẫu 
Phường Quang 

Trung 
0,21 

Công văn số 1368/UBND-KT1 ngày 
07/6/2019 của UBND tỉnh v/v đầu tư dự án 

Điều chỉnh tên dự án tại Nghị 
quyết số 186 của HĐND tỉnh (diện 

tích không thay đổi) 

7 Nhà văn hóa xã Xã Bảo Khê 0,25 

Công văn số 1335/UBND-TCKH ngày 
10/10/2018 của UBND thành phố Hưng Yên 
v/v đầu tư xây dựng công trình và nguồn vốn 

thực hiện dự án 

Dự án bổ sung 

8 Trường mầm non xã Phương Chiểu 
Xã Phương 

Chiểu 
0,52 

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/3/2019 
của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 

Dự án bổ sung 

II THỊ XÃ MỸ HÀO         

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Hòa Phong 5,80 
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 31/5/2019 

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

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Cẩm Xá 3,30 
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 31/5/2019 

của UBND tỉnh về chủ trương thu hồi 
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 Ghi chú 

3 
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân 
Dục từ khu di tích tướng quân Nguyễn 
Thiện Thuật đến ĐT.387 

Xã Xuân Dục 1,80 
Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của UBND huyện Mỹ Hào v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Dự án bổ sung 

4 

Dự án đầu tư  xây dựng đường trục thị xã 
từ QL5A (Chi cục Hải quan) đến nối vào 
đường giữa giai đoạn I và giai đoạn II của 
KCN Thăng Long II 

Phường Dị Sử 1,40 
Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư 

Dự án bổ sung 

5 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục 
ngang giữa KCN Dệt may Phố Nối B và 
KCN Thăng Long II 

Phường Dị Sử 3,20 
Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư 

Dự án bổ sung 

III HUYỆN TIÊN LỮ         

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(huyện làm CĐT) 

Xã Nhật Tân 5,72 
Thông báo chủ trương số 95/TB-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Dị Chế 0,05 
Thông báo chủ trương số 54/TB-UBND ngày 

25/02/2019 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

3 Đường nối ĐT.376 với ĐH.72 
Xã Ngô Quyền, 

Nhật Tân 
3,78 

Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 
14/12/2018 của UBND huyên Tiên Lữ v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án bổ sung 

4 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(UBND huyện làm CĐT) 

Xã Hải Triều 4,90 
Thông báo chủ trương số 94/TB-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

IV HUYỆN PHÙ CỪ         

1 Mở rộng Trường Tiểu học 
Xã Phan Sào 

Nam 
0,10 

Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 
09/01/2019 của HĐND xã Phan Sào Nam về 
nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 

Dự án bổ sung 

V HUYỆN KHOÁI CHÂU         

1 
Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ cho thuê 
đất thực hiện dự án Bãi tập kết kinh 
doanh vật liệu xây dựng 

TT Khoái Châu 1,51 
Quyết định chủ trương đầu tư số 21/QĐ-
UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

2 
Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ cho thuê 
đất thực hiện dự án Siêu thị thương mại, 
showroom ô tô 

Xã Dân Tiến 1,58 
Thông báo số 161/TB-UBND ngày 02/4/2018 

của UBND tỉnh v/v tiếp nhận dự án 
Dự án bổ sung 

3 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Đông Kết 0,70 
Thông báo số 120/TB-UBND ngày 31/5/2019 

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 Ghi chú 

4 Trường Tiểu học xã Đông Tảo Xã Đông Tảo 0,56 
Thông báo số 71A/TB-UBND ngày 

17/5/2019 của UBND huyện Khoái Châu về 
vị trí xây dựng 

Dự án bổ sung 

5 Khu nhà ở New City Xã An Vĩ 9,85 
Thông báo số 376/TB-UBND ngày 

10/10/2018 của UBND tỉnh v/v khảo sát, 
nghiên cứu lập quy hoạch 

Dự án bổ sung 

6 Khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 
Xã Tân Dân, An 

Vĩ, Dân Tiến 
5,62 

Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 
19/11/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch 
Dự án bổ sung 

VI HUYỆN ÂN THI         

1 
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 
nuôi trồng thủy sản huyện Ân Thi 

Xã Cẩm Ninh 4,11 
Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 

26/9/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều 
chỉnh dự án 

Dự án bổ sung 

2 
Đấu giá quyền thuê đất hàng năm để sử 
dụng vào mục đích trang trại nông nghiệp 
công nghệ cao xã Đa Lộc 

Xã Đa Lộc 8,65 

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 
29/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương 

đầu tư dự án 

Dự án bổ sung 

3 

Đấu giá quyền thuê đất hàng năm để sử 
dụng vào mục đích cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu và vật liệu xây dựng; sản xuất 
và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn 

Xã Tiền Phong 0,7 

Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 
29/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương 

đầu tư dự án 

Dự án bổ sung 

VII HUYỆN YÊN MỸ         

1 Khu nhà ở thương mại Hoàng Long TT Yên Mỹ 3,46 
Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt QH chi 
tiết 1/500 

Bổ sung diện tích đất thu hồi tại 
các Nghị quyết số 124/NQ-

HĐND, số 186/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh 

2 

Tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu tư 
xây dựng công trình đường quy hoạch số 
4 huyện Yên Mỹ (giai đoạn II) và đấu giá 
QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

Xã Tân Lập 1,27 
Thông báo số 93/TB-UBND ngày 18/4/2019 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá 
Dự án bổ sung 

3 Mương thủy lợi, đường giao thông 
Xã Lý Thường 

Kiệt 
0,40 

Công văn số 1445/UBND-KT2 ngày 
13/6/2019 của UBND tỉnh 

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 Ghi chú 

4 Đường giao thông quy hoạch 24m Xã Giai Phạm 1,46 
Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-
UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

5 Trạm biến áp Tân Lập Xã Tân Lập 0,31 
Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

Điều chỉnh tên, địa điểm, diện tích 
thực hiện dự án số thứ tự 18, mục 
VII, Phụ lục số 01 Nghị quyết số 

186/NQ-HĐND 

6 
Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối 
trên địa bàn huyện Yên Mỹ 

Xã Hoàn Long 4,00 

Quyết định số 67/QĐ-EVNNPT ngày 
11/01/2019 của Tổng Công ty truyền tải điện 

quốc gia-Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v 
phê duyệt dự án 

Điều chỉnh tên, địa điểm, diện tích 
thực hiện dự án số thứ tự 18, mục 
VII, Phụ lục số 01 Nghị quyết số 

186/NQ-HĐND 

7 Mở rộng Trường THCS Xã Hoàn Long 0,45 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 của HĐND xã Hoàn Long 
Dự án bổ sung 

8 Nhà văn hóa thôn Thư Thị Xã Tân Lập 0,014 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Bổ sung diện tích thu hồi tại Nghị 
quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

9 Nhà văn hóa thôn Liêu Hạ Xã Tân Lập 0,06 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Bổ sung diện tích thu hồi tại Nghị 
quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

10 
Trường mầm non và nhà văn hóa thôn 
Hào Xuyên 

Xã Tân Lập 0,09 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Bổ sung diện tích thu hồi tại Nghị 
quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

11 Chợ trung tâm xã Xã Tân Lập 1,53 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Dự án bổ sung 

VIII HUYỆN VĂN GIANG         

1 Mở rộng Trường tiểu học Xã Long Hưng 1,61 
Quyết định số 31A/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018 của UBND xã Long Hưng v/v phê 
duyệt báo cáo KTKT 

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 Ghi chú 

2 
Khu tái định cư trường mầm non Ngô 
Quyền 

Xã Nghĩa Trụ 0,49 
Thông báo số 109/TB-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND tỉnh 

Điều chỉnh tên dự án và bổ sung 
diện tích thu hồi thêm 0.14ha tại 
Nghị quyết số 186/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh 

3 Khu tái định cư và xây dựng chợ Xã Nghĩa Trụ 0,01 
Thông báo số 109/TB-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND tỉnh 

Bổ sung diện tích thu hồi tại Nghị 
quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

IX HUYỆN VĂN LÂM         

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở TT Như Quỳnh 0,27 
Thông báo số 92/TB-UBND ngày 18/4/2019 

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

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Lạc Đạo 0,45 
Thông báo số 91/TB-UBND ngày 18/4/2019 

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

43 Tổng   91,34     
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Phụ lục 02 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh) 

STT Tên công trình, dự án 
Địa điểm  

(đến cấp xã) 

Nhu cầu sử dụng 
đất (ha) 

Căn cứ pháp lý  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN           

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(2 vị trí, TP làm chủ đầu tư) 

Xã Bảo Khê 4,93 2,66 
Thông báo số 67/TB-UBND ngày 29/3/2019 

của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 
Dự án bổ sung 

2 Trường mầm non xã Phương Chiểu 
Xã Phương 

Chiểu 
0,52 0,51 

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/3/2019 
của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ 

Dự án bổ sung 

3 Nhà văn hóa xã Xã Bảo Khê 0,25 0,23 

Công văn số 1335/UBND-TCKH ngày 
10/10/2018 của UBND thành phố Hưng 
Yên v/v đầu tư xây dựng công trình và 

nguồn vốn thực hiện dự án 

Dự án bổ sung 

II THỊ XÃ MỸ HÀO           

1 
Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và vật 
liệu xây dựng Hồng Hải 

Phường Nhân 
Hòa 

0,73 0,61 
Quyết định chủ trương đầu tư số 133/QĐ-
UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

2 
Nhà máy sản xuất thép cán nguội và ống 
thép mở rộng lần thứ III Minh Ngọc 

Phường Bần Yên 
Nhân 

1,80 1,60 
Thông báo số 252/TB-UBND ngày 

03/7/2017 của UBND tỉnh về chủ trương 
Dự án bổ sung 

3 
Khách sạn  - nhà hàng và khu văn hóa - 
thể thao Nhân Hòa (Nguyễn Gia) 

Phường Nhân 
Hòa 

1,50 1,40 
Thông báo số 31/TB-UBND ngày 

5/01/2019 của UBND tỉnh về chủ trương 
Dự án bổ sung 

4 
Nhà máy cơ khí và nhựa công nghiệp 
xuất khẩu Thái Bình 

Phường Nhân 
Hòa 

1,1 0,90 
Quyết định chủ trương đầu tư số 76/QĐ-
UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

5 
Nhà máy sản xuất các thiết bị chiếu sáng 
và dây cáp điện Hoàng Sơn HN 

Phường Dị Sử 5,10 4,80 

Quyết định chủ trương đầu tư số 151/QĐ-
UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh; 

Công văn số 954/UBND-KT1 ngày 
26/4/2019 của UBND tỉnh v/v mặt bằng 

bố trí dự án 

Điều chỉnh diện tích, ranh 
giới đã được chấp thuận tại 

NQ 186 
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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  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

6 
Nhà máy sản xuất bao bì carton và kinh 
doanh vật liệu xây dựng Tân Việt Anh 

Phường Dị Sử 3,00 2,80 

Quyết định chủ trương đầu tư số 67/QĐ-
UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh; 

Công văn số 954/UBND-KT1 ngày 
26/4/2019 của UBND tỉnh v/v mặt bằng 

bố trí dự án 

Điều chỉnh diện tích, ranh 
giới đã được chấp thuận tại 

NQ 186  

7 Nhà máy sản xuất bê tông Mạnh Tuấn 
Phường Dị Sử, 
xã Hưng Long 

2,40 2,10 

Quyết định chủ trương đầu tư số 234/QĐ-
UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh; 

Công văn số 954/UBND-KT1 ngày 
26/4/2019 của UBND tỉnh v/v mặt bằng 

bố trí dự án 

Điều chỉnh diện tích, ranh 
giới đã được chấp thuận tại 

NQ 186  

8 
Nhà máy gia công các sản phẩn thép 
Ánh Dương 

Phường Dị Sử, 
xã Hưng Long 

9,50 8,40 

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 04/01/2019 
của UBND tỉnh về chủ trương; Công văn số 

954/UBND-KT1 ngày 26/4/2019 của UBND 
tỉnh v/v mặt bằng bố trí dự án 

Dự án bổ sung 

9 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Anh 
Phường Nhân 

Hòa 
3,00 2,80 

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 
25/01/2019 của UBND tỉnh về chủ trương 

Dự án bổ sung 

10 
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân 
Dục từ khu di tích tướng quân Nguyễn 
Thiện Thuật đến ĐT.387 

Xã Xuân Dục 1,80 1,5 
Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của UBND huyện Mỹ Hào v/v 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Dự án bổ sung 

11 

Dự án đầu tư  xây dựng đường trục thị 
xã từ QL5A (Chi cục Hải quan) đến nối 
vào đường giữa giai đoạn I và giai đoạn 
II của KCN Thăng Long II 

Phường Dị Sử 1,40 1,2 
Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư 

Dự án bổ sung 

12 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục 
ngang giữa KCN Dệt may Phố Nối B và 
KCN Thăng Long II 

Phường Dị Sử 1,40 2,5 
Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư 

Dự án bổ sung 

13 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Hòa Phong 5,80 5,00 
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 31/5/2019 

của UBND tỉnh về chủ trương thu hồi 
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  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

14 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Cẩm Xá 3,30 3,05 
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 31/5/2019 

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

III HUYỆN TIÊN LỮ           

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(huyện làm CĐT) 

Xã Nhật Tân 5,72 5,25 
Thông báo chủ trương số 95/TB-UBND 

ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

2 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
(huyện làm CĐT) 

Xã Hải Triều 4,90 4,71 
Thông báo chủ trương số 94/TB-UBND 

ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

3 Đường nối ĐT.376 với ĐH.72 
Xã Ngô Quyền, 

Nhật Tân 
3,78 3,78 

Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 
14/12/2018 của UBND huyên Tiên Lữ v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án bổ sung 

IV HUYỆN PHÙ CỪ           

1 Mở rộng Trường Tiểu học 
Xã Phan Sào 

Nam 
0,10 0,10 

Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 
09/01/2019 của HĐND xã Phan Sào Nam về 
nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 

Dự án bổ sung 

V HUYỆN KHOÁI CHÂU           

1 Trung tâm viễn thông Khoái Châu Xã An Vĩ 0,40 0,40 
Thông báo số 147/TB-UBND ngày 

28/6/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên 
Dự án bổ sung 

2 
Trung tâm phân phối vật liệu xây dựng, 
sản xuất, gia công hàng may mặc Tiến Đạt 

Xã Tân Dân 0,58 0,48 
Quyết định chủ trương đầu tư số 02/QĐ-
UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

3 
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
Khoái Châu 

Xã An Vĩ 0,55 0,44 

Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 
31/10/2017, số 254/QĐ-VKSTC ngày 

04/12/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao phê duyệt dự án đầu tư 

Bổ sung diện tích đất trồng 
lúa chuyển mục đích cho dự 

án tại Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh 

VI HUYỆN ÂN THI           

1 Nhà văn hóa các thôn  

Xã Bắc Sơn, Bãi 
Sậy, Cẩm Ninh, 
Xuân Trúc, Văn 

Nhuệ 

0,76 0,76 
Quyết định số 1383, 1385, 1379, 1391, 1382, 

1387/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của 
UBND huyện Ân Thi v/v phê duyệt BCKTKT 

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  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

2 Sân thể thao các thôn 
Xã Vân Du, 
Xuân Trúc 

1,28 1,28 
Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 

14/9/2012 của UBND huyện Ân Thi v/v 
phê duyệt BCKTKT 

Dự án bổ sung 

VII HUYỆN YÊN MỸ           

1 Khu nhà ở thương mại Hoàng Long TT Yên Mỹ 3,46 2,08 
Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt QH 
chi tiết 1/500 

Bổ sung diện tích đất trồng 
lúa chuyển mục đích cho dự 

án tại Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh 

2 
Nhà máy sản xuất và gia công may mặc 
sản xuất đồ gỗ Quang Minh Hưng Yên 

Xã Tân Việt 3,00 2,75 
Thông báo số 389/TB-UBND ngày 

12/10/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp 
nhận dự án 

Dự án điều chỉnh tên, diện 
tích, ranh giới so với Nghị 

quyết số 186 

3 
Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe tải van, xe 
ô tô hạng nhẹ Đông Phong 

Xã Minh Châu 9,60 7,68 
Thông báo số 356/TB-UBND ngày 

20/9/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp 
nhận dự án 

Dự án bổ sung 

4 

Tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu 
tư xây dựng công trình đường quy hoạch 
số 4 huyện Yên Mỹ (giai đoạn II) và đấu 
giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

Xã Tân Lập 1,27 1,05 
Thông báo số 93/TB-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh về vị trí đấu giá 
Dự án bổ sung 

5 Mương thủy lợi, đường giao thông 
Xã Lý Thường 

Kiệt 
0,40 0,40 

Công văn số 1445/UBND-KT2 ngày 
13/6/2019 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

6 Đường giao thông quy hoạch 24m Xã Giai Phạm 1,46 1,46 
Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-
UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

7 Nhà văn hóa thôn Thư Thị Xã Tân Lập 0,014 0,014 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Bổ sung diện tích thu hồi tại 
Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của 
HĐND tỉnh 

8 Nhà văn hóa thôn Liêu Hạ Xã Tân Lập 0,06 0,06 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Bổ sung diện tích thu hồi tại 
Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của 
HĐND 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  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

9 Chợ trung tâm xã Xã Tân Lập 1,53 1,32 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
28/12/2018 của HĐND xã Tân Lập 

Dự án bổ sung 

10 
Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối 
trên địa bàn huyện Yên Mỹ 

Xã Hoàn Long 4,00 3,56 

Quyết định số 67/QĐ-EVNNPT ngày 
11/01/2019 của Tổng Công ty truyền tải 
điện quốc gia-Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam v/v phê duyệt dự án 

Dự án bổ sung 

VIII HUYỆN VĂN LÂM           

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở TT Như Quỳnh 0,27 0,27 
Thông báo số 92/TB-UBND ngày 18/4/2019 

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

2 
Nhà máy sản xuất cabin xe ô tô Bảo 
Hưng 

Xã Trưng Trắc 3,80 3,65 
Thông báo số 225/TB-UBND ngày 01/6/2018 

của UBND tỉnh v/v tiếp nhận dự án 
Dự án bổ sung 

3 
Nhà máy xử lý sản xuất các sản phẩm 
lông vũ xuất khẩu Phương Nam 

Xã Chỉ Đạo 4,94 4,71 
Quyết định chủ trương đầu tư số 13/QĐ-
UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh theo 
Mặt bằng bố trí dự án 

4 
Nhà máy sản xuất caác sản phẩm kim 
loại màu công nghiệp Phúc Long Hưng 
Yên 

Xã Chỉ Đạo 1,83 1,62 
Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-
UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Mặt 
bằng bố trí dự án 

5 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa 
và kim loại màu Phú Thành Sơn 

Xã Chỉ Đạo 2,05 1,81 
Quyết định chủ trương đầu tư số 112/QĐ-
UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh  

6 
Nhà máy sản xuất chế biến kim loại màu 
Tuấn Kiệt 

Xã Chỉ Đạo 2,23 1,83 
Quyết định chủ trương đầu tư số 30/QĐ-
UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh  

7 
Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh 
doanh vật liệu xây dựng Thành Phát 
LTD 

Xã Chỉ Đạo 2,32 1,90 
Quyết định chủ trương đầu tư số 48/QĐ-
UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND 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  Ghi chú 
Tổng 

diện tích 

Đất 
trồng 
lúa 

8 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, 
đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng Phong 
Thành 

Xã Chỉ Đạo 1,00 0,89 
Quyết định chủ trương đầu tư số 88/QĐ-
UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh  

9 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, 
đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng Đức Huy 

Xã Chỉ Đạo 2,00 1,52 
Quyết định chủ trương đầu tư số 81/QĐ-
UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh  

10 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, 
đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng Gia 
Hưng Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 2,71 2,13 
Quyết định chủ trương đầu tư số 186/QĐ-
UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh 

Điều chỉnh diện tích dự án tại 
Nghị quyết số 186/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh  

11 
Nhà máy sản xuất hạt nhựa Vinacompound 
(Ngọc Khánh) 

Xã Trưng Trắc 0,21 0,21 
Giấy chứng nhận đầu tư số 05101000235 

ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

12 
Cửa hàng trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm nhựa Lâm Linh 

TT Như Quỳnh 0,08 0,08 
Quyết định chủ trương đầu tư số 177/QĐ-
UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh 

Dự án bổ sung 

48 Tổng   113,83 100,25     
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