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1

Bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và giải phóng 

mặt bằng phần đất do 

UBND các xã Tịnh Kỳ, 

Tịnh Khê quản lý nhưng 

để người dân lấn chiếm 

4,1

xã Tịnh 

Khê, xã 

Tịnh Kỳ

Tờ bản đồ số 8 

(xã Tịnh Khê); 

Tờ bản đồ số 8 

(xã Tịnh Kỳ)

TB số 44/TB-UBND ngày 

10/03/2020 về việc kết 

luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 

28/02/2020

2
Khu liên hợp Thể dục 

thể thao tỉnh Quảng Ngãi
22,13 xã Nghĩa Hà

Tờ bản đồ số 

01, 05

QĐ số 1996/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án Khu liên hợp 

thể dục thể thao tỉnh 

3
Khu dân cư phía Đông 

đường Trần Khánh Dư
9,5

phường 

Nghĩa 

Chánh, xã 

Nghĩa Dõng

Tờ bản đồ số 

16, 18 phường 

Nghĩa Chánh; tờ 

bản đồ số 6 xã 

Nghĩa Dõng

43,186 43,186

Lập thủ 

tục ghi 

Danh mục 

dự án đấu 

thầu lựa 

chọn Nhà 

đầu tư có 

sử dụng 

đất

Biểu 1.5 (bổ sung)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT
TÊN CÔNG TRÌNH, 

DỰ ÁN

DIỆN 

TÍCH 

QH

ĐỊA ĐIỂM

 (cấp xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

CÔNG VĂN, CHỦ 

TRƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

(Kèm theo Thông báo số 2396/TB-STNMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Ghi chúTổng (triệu 

đồng)

Trong đó
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(8) (9) (10) (11) (12) (13)

STT
TÊN CÔNG TRÌNH, 

DỰ ÁN

DIỆN 

TÍCH 

QH

ĐỊA ĐIỂM

 (cấp xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

CÔNG VĂN, CHỦ 

TRƯƠNG

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chúTổng (triệu 

đồng)

Trong đó

4
Khu Đô thị phía đông 

tuyến tránh quốc lộ 1A
47,1

Xã Tịnh Ấn 

Đông, 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, Xã 

Tịnh An.

Tờ số 1 xã Tịnh 

An; tờ số 9, 10, 

13, 14 phường 

Trương Quang 

Trọng; tờ số 

14,15,16 xã 

Tịnh Ấn Đông

185,000 185,000

Lập thủ 

tục ghi 

Danh mục 

dự án đấu 

thầu lựa 

chọn Nhà 

đầu tư có 

sử dụng 

đất

Tổng cộng 56,60 228,186 228,186
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