
Phụ lục 01 

DANH MUC̣ 

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 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 TP HƯNG YÊN         

1 

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở (06 vị trí, UBND thành phố là 

chủ đầu tư) 

Xã Trung Nghĩa 1,04 
Thông báo số 428/TB-UBND ngày 09/11/2018 

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương 
DA bổ sung 

2 
Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở (02 vị trí) 
P. Hồng Châu 0,13 

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

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương 
DA bổ sung 

3 

Xây dựng kè chống xói lở bờ sông địa 

phận Hưng Yên thuộc dự án xây dựng 

cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu 

Xã Hoàng Hanh 0.21 

Quyết định số 2254/QĐ-BGTVT ngày 

22/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải v/v phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 13/02/2019 của UBND 

thành phố Hưng Yên v/v giải phóng mặt bằng 

Dự án bổ sung 

II HUYỆN YÊN MỸ         

1 
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà 

ở Khu công nghiệp Phố Nối 
Xã Nghĩa Hiệp 14.06 

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 

của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án bổ sung 

2 
Đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư mới 

319 

TT Yên Mỹ, xã 

Tân Lập 
4.22 

Thông báo số 372/TB-UBND ngày 02/10/2018 của 

UBND tỉnh về việc nhiên cứu, khảo sát, lập quy 

hoạch; Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm 

vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án bổ sung 

3 Trường mầm non cơ sở 2 xã Trung Hòa  Xã Trung Hòa 0.12 

Công văn số 7663/BIDV-TC của Ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển VN về việc tài trợ an 
sinh xã hội tại Hưng Yên 

Dự án bổ sung 

6 Tổng   19,78     



Phụ lục 02 

DANH MUC̣ 

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA BỔ SUNG NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 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 

Tổng 

diện tích 

Đất 

trồng 

lúa 

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN           

1 
Đấu giá QSD đất làm nhà ở 

Xã Trung Nghĩa 1.04 0.3 
Thông báo số 428/TB-UBND ngày 09/11/2018 

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương 
DA bổ sung 

II HUYỆN YÊN MỸ           

1 

Khu dịch vụ thương mại tổng 

hợp và nhà ở Khu công nghiệp 

Phố Nối 

Xã Nghĩa Hiệp 14.06 4.21 

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 

của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án bổ sung 

2 
Đầu tư xây dựng khu nhà ở dân 

cư mới 319 

TT Yên Mỹ, xã 

Tân Lập 
4.22 2.55 

Thông báo số 372/TB-UBND ngày 02/10/2018 của 

UBND tỉnh về việc nhiên cứu, khảo sát, lập quy 

hoạch; Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm 

vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án bổ sung 

3 Siêu thị Lan Chi TT. Yên Mỹ 0.23 0.23 

Quyết định số 24/QĐ ngày 23/01/2017 của 

UBND tỉnh; NQ số 124/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh  

Chuyển tiếp diện tích còn lại 

chưa CMĐSDĐ từ Nghị quyết 

124/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh 

4 
Dự án kinh doanh vật liệu xây 

dựng Dương Hương 
TT. Yên Mỹ 0.97 0.46 

Quyết định chủ trương đầu tư số 99/QĐ ngày 

11/8/2015 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

5 

Nhà máy sản xuất các thiết bị 

điện, linh kiện điện tử Thành 

Quang Phú 

Yên Phú 3.51 3.19 
Quyết định chủ trương đầu tư số 54/QĐ ngày 

04/5/2018 của UBND tỉnh 
Dự án bổ sung 

III HUYỆN MỸ HÀO           

1 

Dự án đầu tư cấp nước sạch 

nông thôn mới 
xã Hưng Long 0.35 0.29 

Quyết định chủ trương đầu tư số 22/QĐ-

UBND ngày 18/02/2019 của UBND  tỉnh 
Dự án bổ sung 

7 Tổng   24.38 11.23     



 


