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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 113/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất  

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
_______________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 274/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2021 và Tờ trình số 

298/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

1. Tiêu chí thu hồi đất: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền; đối với 

các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước phải có văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Tổng số danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

là 460 dự án/8.496,13 ha, trong đó:  

a) Chuyển tiếp các dự án đang thực hiện, chưa thực hiện năm 2021 sang 

thực hiện trong năm 2022 là 326 dự án/5.344,06 ha, cụ thể: 
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- Tại địa bàn thành phố PR-TC: 34 dự án/482,25 ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Phước: 52 dự án/561,43 ha; 

- Tại địa bàn huyện Thuận Nam: 70 dự án/2.270,93 ha; 

- Tại địa bàn huyện Thuận Bắc: 30 dự án/167,25 ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Hải: 46 dự án/537,06 ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Sơn: 48 dự án/671,85 ha; 

- Tại địa bàn huyện Bác Ái: 46 dự án/653,29 ha. 

b) Đăng ký mới các dự án thực hiện trong năm 2022 là 134 dự án/3.152,07 

ha, cụ thể: 

- Tại địa bàn thành phố PR-TC: 16 dự án/306,46 ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Phước: 04 dự án/2,23 ha; 

- Tại địa bàn huyện Thuận Nam: 37 dự án/1.912,37 ha; 

- Tại địa bàn huyện Thuận Bắc: 13 dự án/48,85ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Hải: 29 dự án/212,88 ha; 

- Tại địa bàn huyện Ninh Sơn: 15 dự án/208,36 ha; 

- Tại địa bàn huyện Bác Ái: 20 dự án/460,92 ha; 

(Kèm theo Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022). 

 

Điều 2.Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Trong tổng số 460 dự án/8.496,13 ha phải thu hồi đất năm 2022, có 39 dự 

án/441,72 ha đất rừng cần phải chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích 

khác (Ninh Phước 03 dự án/2,74ha; Thuận Bắc 03 dự án/7,23ha; Ninh Sơn 03 dự 

án/43,11ha; Thuận Nam 13 dự án/147,30ha và Bác Ái 17 dự án/241,34ha), 

UBND tỉnh có trách nhiệm lập thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất rừng theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, báo cáo 

HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng đúng quy 

định trước khi triển khai thực hiện dự án. 

- Căn cứ vào tiêu chí thu hồi đất tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, tiếp 

tục rà soát danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022, báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, điều chỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 cho phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương và theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. 

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định pháp luật. Công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã có danh mục 

công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 để người dân theo dõi, giám sát và 

triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc giao đất thực hiện theo 

tiến độ thực tế của dự án, báo cáo tiến độ sử dụng đất đã giao cho nhà đầu tư 

triển khai thực hiện công trình, dự án và tình hình thực hiện Nghị quyết tại kỳ 

họp cuối năm 2022. 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 01+02+03/Ngày 14-01-2022 

 

170 

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

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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