
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số: 71/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất;  

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2020   
____________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA  

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;   

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020; 

Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Dân tộc 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp.   



QUYẾT NGHỊ:   

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện trong năm 2021, như sau:  

1. Tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 

62 Luật Đất đai năm 2013 là 92 công trình, dự án, cụ thể:  

- Huyện Bạch Thông: 03 công trình, dự án;      

- Huyện Ba Bể: 18 công trình, dự án;     

- Huyện Chợ Đồn: 14 công trình, dự án;   

- Huyện Pác Nặm: 11 công trình, dự án;   

- Huyện Ngân Sơn: 16 công trình, dự án;   

- Huyện Chợ Mới: 03 công trình, dự án;   

- Huyện Na Rì: 18 công trình, dự án;   

- Thành phố Bắc Kạn: 09 công trình, dự án.  

(Danh mục chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)  

2. Chuyển mục đích sử dụng 583.670,3m2 đất trồng lúa; 57.500m2 đất rừng 

phòng hộ; 30.000m2 đất rừng đặc dụng để thực hiện 55 công trình, dự án.   

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)  

Điều 2. Điều chỉnh tên công trình, dự án Khu dân cư số 1, phường Phùng Chí 

Kiên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2020. 

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

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

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, kỳ họp 

thứ ba thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2021./.  

 CHỦ TỊCH 

 

Phương Thị Thanh 

 

 



Biểu số 01 

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

 
Tổng 

   
3.196.168,9 502.754,5 57.500,0 30.000,0 2.605.914,4 

 
I HUYỆN BẠCH THÔNG 

  
13.935,0 350,0 - - 13.645,0 

 

1 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo đếm 

ranh giới giữa các mạch 

vòng đường dây 35kV 

Quyết định số 573/QĐ-PCBK ngày 

16/4/2021 của Công ty Điện Lực 

Bắc Kạn về việc phê duyệt phương 

án đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng điểm đo đếm ranh giới giữa 

các mạch vòng đường dây 35kV 

Xã 

Quân Hà 
60,0 60,0 

    

2 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Xử lý điểm đen tai nạn 

giao thông đoạn từ Km159 

đến Km164 + 300, Quốc 

lộ 3, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 1943/QĐ-TCĐBVN 

ngày 13/4/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam 

Xã 

Cẩm Giàng 
7.850,0 - - - 7.850,0 

 

3 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Xử lý điểm đen tai nạn 

giao thông đoạn từ 

Km166+500 đến 

Km169+00, Quốc lộ 3, 

tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 2395/QĐ-TCĐBVN 

ngày 18/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam 

Các xã: 

Quân Hà, 

Tân Tú 

6.085,0 290,0 - - 5.795,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

II HUYỆN BA BỂ 
  

700.590,0 184.485,0 30.000,0 30.000,0 647.500,0 
 

1 
Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện của lưới 

điện 35KV tỉnh Bắc 

Kạn theo phương án đa 

chia - đa nối (MDMC) 

Quyết định số 570/QĐ-PCBK ngày 

16/4/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu 

tư xây dựng công trình: Nâng cao 

độ tin cậy cung cấp điện của lưới 

điện 35KV tỉnh Bắc Kạn theo 

phương án đa chia - đa nối 

(MDMC) 

Xã Nam Mẫu, 

Quảng Khê 
2.700,0 200,0 

  
2.500,0 

 

2 
Điện lực 

Bắc Kạn 

Mạch vòng Chu 

Hương - Hà Hiệu, lộ 

371 trạm E 26.1 

Quyết định số 574/QĐ-PCBK ngày 

16/4/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu 

tư xây dựng công trình: Mạch vòng 

Chu Hương - Hà Hiệu, lộ 371 trạm 

E 26.1 

Xã Chu 

Hương, 

Quảng khê 

1.495,0 535,0 
  

960,0 
 

3 
Điện lực 

Bắc Kạn 

Lắp đặt Recloser, LBS 

cho lưới điện trung áp, 

huyện Ba Bể 

Quyết định số 910/QĐ-PCBK ngày 

08/6/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu 

tư xây dựng công trình: Lắp đặt 

Recloser, LBS cho lưới điện trung 

áp, huyện Ba Bể 

Các xã: Đồng 

Phúc, Hoàng 

Trĩ, Cao 

Thượng, thị 

trấn Chợ Rã 

200,0 100,0 
  

100,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

4 
Sở Giao 

thông Vận tải 

Xây dựng hạ tầng giao 

thông khu vực xung 

quanh hồ Ba Bể 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 

04/11/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng hạ tầng giao thông 

khu vực xung quanh hồ Ba Bể; 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

13/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

hạ tầng giao thông khu vực xung 

quanh hồ Ba Bể 

Các xã: Nam 

Mẫu, Quảng 

Khê 

44.000,0 25.000,0 
  

19.000,0 
 

5 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng 

huyện Ba Bể 

Hạ tầng kỹ thuật Trung 

tâm thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư 

dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 

thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 

Thị trấn Chợ Rã 160.000,0 70.000,0 
  

90.000,0 
 

6 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng 

huyện Ba Bể 

Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân thị trấn Chợ Rã 

Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

31/3/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về việc thông qua kế 

hoạch đầu tư công năm 2021. 

Thị trấn 

Chợ Rã, 

xã Địa Linh 

110.000,0 17.000,0 
  

93.000,0 
 

7 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng 

huyện Ba Bể 

Xây dựng khu trung 

tâm hoạt động văn hóa 

thể thao huyện Ba Bể 

và các hạng mục phụ 

cận (giai đoạn 2) 

Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

31/3/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về việc thông qua kế 

hoạch đầu tư công năm 2021. 

Thị trấn 

 Chợ Rã 
60.000,0 20.000,0 

  
40.000,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

8 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng 

huyện Ba Bể 

Cải tạo khu xử lý rác 

thải huyện Ba Bể 

Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

31/3/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về việc thông qua kế 

hoạch đầu tư công năm 2021. 

Xã 

Bành Trạch 
35.000,0 

   
35.000,0 

 

9 

Ban Quản lý 

dư án Đầu tư 

xây dựng 

huyện Ba Bể 

Kè sông Tà nghè  

(giai đoạn 1) 

Nghị Quyết số 77/NQ-HĐND ngày 

26/4/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 thuộc nguồn vốn huyện điều 

hành, nguồn thu tiền sử dụng đất 

Thị trấn 

Chợ Rã 
1.500,0 

   
1.500,0 

 

10 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Chu Hương 

Đường sản xuất Đon 

Dài - Khuổi Phạ 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã  Chu Hương 6.000,0 
   

6.000,0 
 

11 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Chu Hương 

Đường sản xuất Nà 

Nao - Khuổi Mè 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Chu Hương 7.500,0 
   

7.500,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

12 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Bành Trạch 

Mở đường sản xuất 

Pàn Han 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Bành Trạch 10.190,0 1.000,0 
  

9.190,0 
 

13 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Bành Trạch 

Mở đường sản xuất 

thôn Bản Lấp 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" CSSP tỉnh Bắc Kạn 

Xã Bành Trạch 9.000,0 
   

9.000,0 
 

14 

Ủy ban 

nhân dân  xã 

Cao Thượng 

Mở đường vào khu sản 

xuất Khau Bút - Khau Tậu 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Cao Thượng 3.400,0 200,0 
  

3.200,0 
 

15 

Ủy ban 

nhân dân  xã 

Cao Thượng 

Mở đường vào khu sản 

xuất từ đường 279 

xuống Khuổi Hao 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “hỗ trợ kinh doanh 

nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Cao Thượng 4.000,0 450,0 
  

3.550,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

16 
Sở Giao 

thông vận tải 

Dự án xây dựng tuyến 

đường thành phố Bắc 

Kạn - Hồ Ba Bể kết 

nối sang Na Hang, 

Tuyên Quang 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

13/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

tuyến đường thành phố Bắc Kạn - 

Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, 

Tuyên Quang 

Các xã: 

Khang Ninh, 

Nam Mẫu 

250.000,0 50.000,0 30.000,0 30.000,0 140.000,0 
 

17 

Trung tâm 

Khuyến 

công và xúc 

tiến thương 

mại (đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

trực thuộc 

Sở Công 

Thương) 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Cụm công nghiệp 

Chu Hương) 

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Xã Chu 

Hương 
180.000,0 

   
180.000,0 

 

18 Sở Xây dựng 

Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải các thôn 

khu vực Hồ Ba Bể 

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư 

dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 

thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 

Các xã: 

Nam Mẫu, 

Quảng Khê 

7.000,0 
   

7.000,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

III HUYỆN CHỢ ĐỒN 
  

460.105,0 90.704,0 11.000,0 - 361.473,0 
 

1 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Chợ Đồn 

Nâng cấp, cải tạo mặt 

đường và hệ thống 

rãnh thoát nước đường 

Bằng Lũng - Bản Tàn 

Quyết định số 3486/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Đồn về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
14.400,0 

   
14.400,0 

 

2 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Chợ Đồn 

Cầu tràn Phai Điểng xã 

Tân Lập, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 

08/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Xã Tân Lập 1.500,0 
   

1.500,0 
 

3 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Chợ Đồn 

Đường Bê tông Khuổi 

Tằn, thôn Cốc Lùng, 

xã Đồng Thắng, huyện 

Chợ Đồn 

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 

17/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án 

Xã 

Đồng Thắng 
6.000,0 

   
6.000,0 

 

4 

Ủy ban  

nhân dân 

huyện 

Chợ Đồn 

Trường Tiểu học 

Phương Viên 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các 

trường học trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 1224/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

Xã 

Phương Viên 
6.500,0 1.000,0 

  
5.500,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

5 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Chợ Đồn 

Trường Mầm non 

Phương Viên 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các 

trường học trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 1224/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

Xã 

Phương 

Viên 

5.000,0 1.500,0 
  

3.500,0 
 

6 

Công ty 

Trách nhiệm 

hưu hạn 

Ngọc Linh 

Dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác lộ 

thiên và hầm lò 

khoáng sản chì, kẽm 

tại khu vực Nam Chợ 

Điền, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định chủ trương đầu tư số 

1399/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

Xã Bản Thi 100.100,0 
   

100.100,0 
 

7 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

xúc tiến 

thương mại 

(đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

trực thuộc 

Sở Công 

Thương) 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Cụm công nghiệp 

Nam Bằng Lũng) 

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
200.000,0 85.000,0 

  
115.000,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

8 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Chợ Đồn 

Dự án Đầu tư xây 

dựng tuyến đường 

Quảng Bạch - Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án 

tuyến đường Quảng Bạch - Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn 

Xã 

Quảng Bạch, 

Bằng Phúc 

126.000,0 2.520,0 11.000,0 
 

112.480,0 
 

9 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Chợ Đồn 

Công trình cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng vỉa hè từ 

Tổ 9 đến Tổ 10, thị trấn 

Bằng Lũng và đoạn trục 

ngang từ đầu đường rẽ 

vào cơ quan Huyện ủy 

đến Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng huyện 

Chợ Đồn 

Quyết định số 3490/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Đồn về việc phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng vỉa hè từ Tổ 9 đến Tổ 

10, thị trấn Bằng Lũng và đoạn trục 

ngang từ đầu đường rẽ vào cơ quan 

Huyện ủy đến Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
500,0 - - - 500,0 

 

10 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Chợ Đồn 

Xây dựng công trình 

Nhà bia ghi tên liệt sỹ 

xã Nam Cường 

Quyết định số 2914/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Đồn về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Nhà bia ghi tên liệt 

sỹ xã Xuân Lạc, xã Nam Cường, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

Xã  

Nam Cường 
105,0 - - - 105,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

11 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện của lưới 

điện 35kV tỉnh Bắc 

Kạn theo phương án đa 

chia - đa nối (MDMC) 

Quyết định số 570/QĐ-PCBK ngày 

16/4/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng công trình 

Xã Nam Cường 1.300,0 100,0 
  

1.200,0 
 

12 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo 

đếm ranh giới giữa các 

mạch vòng đường dây 

35kV 

Quyết định số 573/QĐ-PCBK ngày 

16/4/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng công trình 

Xã Ngọc 

Phái, xã 

Bình Trung 

120,0 120,0 
    

13 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Mạch vòng đường dây 

35kV lộ 371 - 373, lộ 

373 - 377 trạm E26.2 và 

triển khai ứng dựng tự 

động hóa mạch vòng 

trung áp lộ 373 - 377 

trạm E26.2 

Quyết định số 912/QĐ-PCBK ngày 

08/6/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng công trình 

Xã  

Ngọc Phái, 

Quảng Bạch, 

Bản Thi 

1.220,0 320,0 
  

900,0 
 

14 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Lắp đặt Recloser, LBS 

cho lưới điện trung áp 

huyện Chợ Đồn và 

huyện Chợ Mới 

Quyết định số 909/QĐ-PCBK ngày 

08/6/2021 của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng công trình 

Xã Bản Thi, 

Yên Thịnh, 

Yên Mỹ, 

Bình Trung 

432,0 144,0 
  

288,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

IV HUYỆN PÁC NẶM 
  

260.000,0 82.200,0 5.000,0 - 172.800,0 
 

1 

Ban 

Quản lý 

dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Pác Nặm 

Nâng cấp, mở rộng 

khu tổ chức lễ hội Mù 

Là tại thôn Lủng Phặc, 

xã Cổ Linh, huyện Pác 

Nặm (phần bổ sung) 

Quyết định số 1347D/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Pác Nặm về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình 

Xã Cổ Linh 1.000,0 
   

1.000,0 

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019, 

Nghị quyết số 

15/NQ-HĐND 

ngày 05/5/2020 

với tổng diện tích 

là 49.500m2. Nay 

đăng ký bổ sung 

1.000m2 đất khác 

2 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Pác Nặm 

Nâng cấp công trình 

đường Ngảm Váng - 

Tắp Ten - xã Sơn Lập 

Quyết định số 2838/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Pác Nặm về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình 

Xã Nhạn 

Môn 
18.500,0 1.000,0 5.000,0 

 

12.500,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

3 

Ủy ban nhân 

dân  huyện 

Pác Nặm 

Xây dựng Hạ tầng 

trung tâm huyện Pác 

Nặm 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng Hạ tầng trung 

tâm huyện Pác Nặm 

Xã Bộc Bố 90.000,0 30.000,0 
  

60.000,0 
 

4 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Bộc Bố 

Đường sản xuất Khuổi Trà 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Pác Nặm về việc Phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã Bộc Bố 14.000,0 500,0 
  

13.500,0 
 

5 

Ủy ban 

nhân dân  

xã Bộc Bố 

Đường sản xuất Pù 

Đồn- Khuổi Chẩu 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân  

huyện Pác Nặm về việc Phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã Bộc Bố 25.000,0 200,0 
  

24.800,0 
 

6 

Ủy ban 

nhân dân xã 

An Thắng 

Đường sản xuất Nà Mòn 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân  

huyện Pác Nặm về việc phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã 

 An Thắng 
7.000,0 1.500,0 

  
5.500,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

7 

Ủy ban 

nhân dân  

xã An 

Thắng 

Đường sản xuất Nà Pá 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Pác Nặm về việc Phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã  

An Thắng 
8.000,0 

   
8.000,0 

 

8 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Nghiên 

Loan 

Đường sản xuất Khuổi 

Mjầu (phần bổ sung) 

Quyết định số 1725/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Pác Nặm về việc phê 

duyệt danh mục công trình nhận 

đầu tư của dự án “Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ” (CSSP) huyện 

Pác Nặm năm 2019 

Xã  

Nghiên Loan 
4.500,0 

   
4.500,0 

Công trình được 

Hội đồng nhân dâ 

tỉnh thông qua tại 

các Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019 

với diện tích 

8.000m2, Nghị 

quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2020 với 

diện tích   

3.000m2  nay 

đăng ký bổ sung 

thêm 4.500m2. 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

9 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Xuân La 

Đường sản xuất 

Thôm Kham 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Pác Nặm về việc phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã Xuân La 17.000,0 1.000,0 
  

16.000,0 
 

10 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Xuân La 

Đường sản xuất 

Khuổi Phùm 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Pác Nặm về việc phê duyệt 

danh mục công trình nhận đầu tư 

của dự án Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ (CSSP) huyện Pác Nặm 

năm 2021 

Xã Xuân La 15.000,0 1.000,0 
  

14.000,0 
 

11 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Pác Nặm 

Nâng cấp, mở rộng Chợ 

Bò, xã Nghiên Loan 

Quyết định số 1164/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Pác Nặm về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình: Nâng cấp, 

mở rộng Chợ Bò xã Nghiên Loan 

Xã Nghiên 

Loan 
60.000 47.000 

  
13.000 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

V HUYỆN NGÂN SƠN 
  

313.413,0 85.950,0 - - 227.463,0 
 

1 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cải tạo, nâng cấp 

đường kết nối từ trung 

tâm xã Thượng Ân, 

huyện Ngân Sơn của 

tỉnh Bắc Kạn với xã 

Hoa Thám, huyện 

Nguyên Bình của tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định số 1767/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Thượng Ân 
15.000,0 15.000,0 

   

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại các 

Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019  

với diện tích là 

255.000,0m²; 

Nghị quyết số 

58/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 

với diện tích 

là185.000,0m². 

Nay đăng ký bổ 

sung chuyển mục 

đích 15.000m² 

đất trồng lúa. 

2 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Đầu tư cơ sở vật chất 

Trường Mầm non 

Thuần Mang 

Quyết định số 2557/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ngân Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu 

tư cơ sở vật chất Trường Mầm non 

Thuần Mang 

Xã 

Thuần Mang 
1.871,0 

   
1.871,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

3 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Đường vào Trạm y tế 

xã Đức Vân 

Quyết định số 2576/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ngân Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Đường vào Trạm y tế xã 

Đức Vân 

Xã Đức Vân 500,0 
   

500,0 
 

4 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Xử lý rác thải thị trấn 

Nà Phặc 

Quyết định số 2771/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ngân Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Xử lý rác thải thị trấn Nà Phặc 

Thị trấn 

Nà Phặc 
8.000,0 

   
8.000,0 

 

5 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Thoát nước khu vực 

cổng Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú, 

Trung học cơ sở Lãng 

Ngâm, xã Hiệp Lực 

Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: 

Thoát nước khu vực cổng Trường 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú, 

Trung học cơ sở Lãng Ngâm 

Xã Hiệp Lực 2.000,0 
   

2.000,0 
 

6 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Đường giao thông nội 

thị Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn 

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Đường giao thông nội thị Vân 

Tùng, huyện Ngân Sơn 

Xã 

Vân Tùng 
87.200,0 64.000,0 

  
23.200,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

7 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Tuyến đường từ QL3 

xã Hiệp Lực - QL279 

(thôn Liên Kết), huyện 

Ngân Sơn 

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - 

QL279 (thôn Liên Kết) 

Xã Hiệp Lực 46.100,0 400,0 
  

45.700,0 
 

8 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Trường Tiểu học 

Thuần Mang, xã 

Thuần Mang 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp các trường học 

trên địa bàn tỉnh 

Xã  

Thuần Mang 
5.000,0 

   
5.000,0 

 

9 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Trường Mầm non Hiệp 

Lực, xã Hiệp Lực 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp các trường học 

trên địa bàn tỉnh 

Xã Hiệp Lực 5.000,0 5.000,0 
    

10 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dụng 

huyện 

Ngân Sơn 

Giải phóng mặt bằng 

khu tái định cư và các 

công trình công cộng 

đoạn cuối tuyến đường 

nội thị Vân Tùng 

Quyết định số 1279/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ngân Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xã  

Vân Tùng 
100.000,0 

   
100.000,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

11 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Bằng Vân 

Đường nội đồng Nà 

Ca, Pù Mò 

Quyết định số 1861/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ngân Sơn về việc phê 

duyệt danh điểm công trình nhận 

đầu tư của dự án “Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ” (CSSP) huyện 

Ngân Sơn 

Xã 

Bằng Vân 
1.200,0 1.050,0 

  
150,0 

 

12 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Hiệp Lực 

Đường sản xuất từ 

QL3 - Khuổi Mu, thôn 

Nà Lạn, xã Hiệp Lực 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

08/03/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt 

danh điểm công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Ngân Sơn 

năm 2021 

Xã Hiệp Lực 7.200,0 500,0 
  

6.700,0 
 

13 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Hiệp Lực 

Đường vào khu sản 

xuất Pù Tôm Đeng, 

thôn Bản Quản, xã 

Hiệp Lực 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

08/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt 

danh điểm công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Ngân Sơn 

năm 2021 

Xã Hiệp Lực 15.000,0 
   

15.000,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

14 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Hiệp Lực 

Đường vào khu sản 

xuất từ Bản Quản đi 

Slam Kha, thôn Liên 

Kết, xã Hiệp Lực 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

08/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt 

danh điểm công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ” (CSSP) huyện Ngân Sơn 

năm 2021 

Xã Hiệp Lực 15.000,0 
   

15.000,0 
 

15 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Trung Hòa 

Đường vào khu sản xuất 

Cốc Keng, thôn Bản 

Phạc, xã Trung Hòa 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

08/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt 

danh điểm công trình nhận đầu tư 

của dự án Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ (CSSP) huyện Ngân Sơn 

năm 2021 

Xã 

Trung Hòa 
1.342,0 

   
1.342,0 

 

16 

Kho bạc 

Nhà nước 

Bắc Kạn 

Trụ sở làm việc Kho bạc 

Nhà nước Ngân Sơn 

Quyết định số 4799/QĐ-KBNN 

ngày 10/6/2017 của Kho bặc Nhà 

nước về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng và Quyết định số 

807/QĐ-KBNN ngày 19/02/2020 

của Tổng Giám đốc Kho bặc Nhà 

nước về việc điều chỉnh dự án đầu 

tư xây dựng: Trụ sở làm việc Kho 

bạc Nhà nước huyện Ngân Sơn, 

Bắc Kạn 

Xã Vân Tùng 3.000,0 
   

3.000,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

VI HUYỆN CHỢ MỚI 
  

18.560,0 60,0 - - 18.500,0 
 

1 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng huyện 

Chợ Mới 

Đường giao thông liên 

xã Như Cố - Quảng Chu 

(đoạn nối tiếp năm 2019) 

Quyết định số 3162/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân 

dânhuyện Chợ Mới về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

liên xã Như Cố - Quảng Chu (đoạn 

nối tiếp năm 2019) huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Quảng Chu 
11.000,0 

   

11.000,0 

 

2 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng huyện 

Chợ Mới 

Nâng cấp sửa chữa 

đường liên xã Cao Kỳ 

- Thanh Vận 

Quyết định số 3163/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Mới về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình: 

Nâng cấp sửa chữa đường liên xã 

Cao Kỳ - Thanh Vận, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn 

Xã Cao Kỳ, 

Thanh Vận 
7.500,0 

   
7.500,0 

 

3 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo 

đếm ranh giới giữa các 

mạch vòng đường dây 

35kV 

Quyết định phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng số: 573/QĐ-PCBK 

ngày 16/4/2021 

Xã Thanh 

Thịnh 
60,0 60,0 

    



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

VII HUYỆN NA RÌ 
  

540.315,0 28.630,0 11.500,0 - 503.005,0 
 

1 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện của lưới 

điện 35kV tỉnh Bắc 

Kạn theo phương án đa 

chia - đa nối (MDMC) 

Quyết định phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng số: 570/QĐ-PCBK 

ngày 16/4/2021 

Xã Dương Sơn 690,0 250,0 
  

440,0 
 

2 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Cải tạo, chống quá tải, 

giảm bán kính cấp điện 

khu vực xã Côn Minh, 

Cư Lễ, Liêm Thủy, 

huyện Na Rì 

Quyết định phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng số: 1007/QĐ-

PCBK ngày 19/6/2020 

Xã Côn Minh, 

Cư Lễ, 

Liêm Thủy 

1.100,0 75,0 
  

1.025,0 
 

3 

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn 

Cải tạo, chống quá tải, 

giảm bán kính cấp điện 

khu vực thị trấn Yến 

Lạc, xã Trần Phú, 

Đổng Xá, Xuân 

Dương, huyện Na Rì 

Quyết định phê duyệt phương án 

đầu tư xây dựng số: 902/QĐ-PCBK 

ngày 08/6/2021 

Thị trấn Yến 

Lạc, xã Trần 

Phú, Đổng 

Xá, Xuân 

Dương 

1.030,0 490,0 
  

540,0 
 

4 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Đổng Xá 

Đường vào khu sản xuất 

Nà Vạng - Kẹn Cò 

Quyết định số 273/QĐ-UBND  

ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Băc Kạn về việc phê duyệt 

kế hoạch công tác và ngân sách 

năm 2021 dự án “Hỗ trợ kinh doanh 

cho nông hộ” (CSSP) tỉnh Bắc Kan. 

Xã Đổng Xá 6.000,0 
   

6.000,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

5 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Đổng Xá 

Đường sản xuất 

Khuổi Nạc 

Quyết định số 273/QĐ-UBND  

ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Băc Kạn về việc phê duyệt 

kế hoạch công tác và ngân sách 

năm 2021 dự án “ Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ” (CSSP) tỉnh 

Bắc Kan 

Xã Đổng Xá 7.000,0 
   

7.000,0 
 

6 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Liêm Thủy 

Đường Hin Lặp 

Quyết định số 273/QĐ-UBND, 

ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt 

kế hoạch công tác và ngân sách 

năm 2021, Dự án “Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ”(CSSP) tỉnh 

Bắc Kạn 

Xã  

Liêm Thủy 
4.000,0 200,0 

  
3.800,0 

 

7 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Na Rì 

Đường nội thị phía 

Tây thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì 

Thị trấn Yến 

Lạc, xã Sơn 

Thành 

120.000,0 15.000,0 
  

105.000,0 
 

8 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Na Rì 

Kè khắc phục sạt lở bờ 

sông Bắc Giang đoạn 

qua Trường Trung học 

cơ sở Nội trú và 

trường Trung học cơ 

sở Yến Lạc 

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

10/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: 

Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc 

Giang đoạn qua Trường Trung học 

cơ sở Nội trú và trường Trung học 

cơ sở Yến Lạc 

Thị trấn 

Yến Lạc 
16.000,0 

   
16.000,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

9 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Sửa chữa hư hỏng nền, 

mặt đường và công 

trình trên tuyến đoạn 

Km76+500 - 

Km79+500, Quốc lộ 

3B, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 4400/QĐ-TCĐBVN 

ngày 14/10/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc phê 

duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu khảo sát, lập thiết 

kế BVTC - Dự toán công trình: Sửa 

chữa hư hỏng nền, mặt đường và 

công trình trên tuyến đoạn 

Km76+500 - Km79+500, Quốc lộ 

3B, tỉnh Bắc Kạn 

Thị trấn 

Yến Lạc 
15.000,0 

   
15.000,0 

 

10 

Tổng cục 

đường bộ 

Việt Nam 

Xây dựng 01 cầu Nà 

Khon trên địa bàn 

huyện Na Rì 

Quyết định số 6071/QĐ-TCĐBVN 

ngày 10/12/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật và bổ sung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án 

thành phần 6, tỉnh Bắc Kạn (BK:06-

BCKTKT04) thuộc hợp phần cầu 

dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (LRAMP) 

Xã  

Sơn Thành 
3.100,0 

   
3.100,0 

 

11 

Ban điều 

phối dự án 

CSSP tỉnh 

Bắc Kạn 

Nâng cấp, cải tạo 

đường liên vùng từ 

thôn Nặm Rặc xã Văn 

Vũ, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn đi thôn Pò 

Làng, xã Quang 

Trọng, huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ”(CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Văn Vũ 102.400,0 
 
11.500,0 

 
90.900,0 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

12 

Ban điều 

phối dự án 

CSSP tỉnh 

Bắc Kạn 

Cải tạo, nâng cấp 

đường Đổng Xá huyện 

Na Rì đi xã Yên Hân, 

huyện Chợ Mới 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ”(CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Đổng Xá 33.000,0 
   

33.000,0 
 

13 

Ban điều 

phối dự án 

CSSP tỉnh 

Bắc Kạn 

Đường sản xuất Thôm 

Bả - Lũng Đeng xã 

Văn Vũ, huyện Na Rì 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế 

hoạch công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ”(CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Văn Vũ 25.200,0 
   

25.200,0 
 

14 

Trung tâm 

Khuyến 

công và xúc 

tiến thương 

mại (đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

trực thuộc 

Sở Công 

Thương) 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Cụm công nghiệp 

Vằng Mười) 

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Xã Trần Phú 150.000,0 12.615,0 
  

137.385,0 
 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

15 

Ủy ban 

nhân dân  

xã Cư Lễ 

Đường Khuổi Quân- 

Mạy Ỏ 

Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 về việc phê duyệt danh 

mục công trình đầu tư xây dựng dự 

án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 

(CSSP) huyện Na Rì năm 2021 

Xã Cư Lễ 18.500,0 
   

18.500,0 
 

16 

Ủy ban 

nhân dân  

xã Cư Lễ 

Đường QL3B - Cốc xả 

- Khuổi Luộng 

Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 về việc phê duyệt danh 

mục công trình đầu tư xây dựng dự 

án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 

(CSSP) huyện Na Rì năm 2021 

Xã Cư Lễ 29.000,0 
   

29.000,0 
 

17 
Sở Giao thông 

Vận tải 

Sửa chữa cải tạo các 

điểm mất an toàn giao 

thông từ km248+350 - 

km248+650, QL279 

tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 6025/QĐ-TCĐBVN 

ngày 08/12/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc phê 

duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình: Sửa chữa cải tạo 

các điểm mất an toàn giao thông từ 

km248+350 - km248+650, QL279 

tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Văn Minh 
5.175,0 

   
5.175,0 

Công trình đã 

được Hội đông 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND 

ngày 28/4/2021 

với tổng diện tích 

là 4,720,0m2. 

Nay đăng ký bổ 

sung 5.171,3m2 

đất khác 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

18 
Sở Giao thông 

Vận tải 

Sửa chữa cải tạo các điểm mất an 

toàn giao thông từ km270+800- 

km271+100; km271+280- 

km271+800; km272+100- 

km272+500, QL279 tỉnh 

Bắc Kạn 

Quyết định số 6025/QĐ-TCĐBVN 

ngày 08/12/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc phê 

duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình: Sửa chữa cải tạo 

các điểm mất an toàn giao thông từ 

km270+800 - km271+100; 

km271+280 - km271+800; 

km272+100 - km272+500, QL279 

tỉnh Bắc Kạn 

Xã Kim Hỷ 5.940,0 
   

5.940,0 

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND 

ngày 28/4/2021 

với tổng diện 

tích là 

34.300,0m2. 

Nay đăng ký bổ 

sung 5,934,7m2 

đất khác. 

VIII THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
  

120.463,9 30.435,5 - - 680.028,4 
 

1 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

thành phố 

Bắc Kạn 

Kè chống xói lở bờ 

hữu sông cầu đoạn qua 

tổ Bản Vẻn, phường 

Huyền Tụng, thành 

phố Bắc Kạn 

Quyết định 773/QĐ-UBND ngày 

29/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc phê duyệt dự án 

đầu tư 

Phường 

Huyền Tụng 
4.000,0 

   
4.000,0 

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019, 

với tổng diện tích 

16.000m2 nay đề 

nghị bổ sung 

thêm diện tích 

4.000m2 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

2 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

thành phố 

Bắc Kạn 

Đường Bản Đồn - Mai 

Hiên, phường Xuất Hóa, 

thành phố Bắc Kạn 

Nghị quyết 243/NQ-HĐND ngày 

30/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về chủ trương đầu tư các 

công trình dự án trên địa bàn thành phố 

Phường 

Xuất Hóa 
15.000,0 

   
15.000,0 

 

3 
Sở Giao thông 

Vận tải 

Xử lý điểm đen tai nạn 

giao thông đoạn từ 

Km159 - Km164+300 

Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 1943/QĐ-TCĐBVN 

ngày 13/4/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam cho phép 

chuyển bị đầu tư công trình 

Phường 

Huyền Tụng 
4.700,0 300,0 

  
4.400,0 

 

4 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng công 

trình giao 

thông tỉnh 

Xây dựng tuyến đường 

thành phố Bắc Kạn - 

Hồ Ba Bể 

Quyết định số 1854/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình 

Phường 

Sông Cầu và 

xã Dương 

Quang 

82.763,9 8.864,5 
  

73.899,4 

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

15/NQ-HĐND 

ngày 05/5/2020 

và Nghị quyết số 

58/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020, 

với diện tích 

127.000m2, trong 

đó: 9.500m2 đất 

trồng lúa và 

117.500m2 đất 

khác, nay đề nghị 

bổ sung là 

82.763,9m2 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

5 

Ban Quản 

lý dịch vụ 

công ích 

đô thị 

thành phố 

Bắc Kạn 

Sửa chữa, nâng cấp 

đường lên nhà bia 

phường Huyền Tụng 

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 

06/5/2021 về việc phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán 

Phường 

Huyền Tụng 
1.000,0 

   
1.000,0 

 

6 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Kè sông Cầu đoạn qua 

thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 1078/QĐ-BNT-KH 

ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 

số 1169/QĐ-BNN ngày 30/3/2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công 

trình Kè sông Cầu đoạn qua thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.   

Công văn số 2090/BNN-KH của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về điều chỉnh dự án đầu tư và bổ 

sung kế hoạch vốn Dự án Kè sông 

Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

Thành phố 

Bắc Kạn 
13.000,0 1.271,0 

  
11.729,0 

Công trình đã 

được Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

thông qua tại 

Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 

và Nghị quyết số 

15/NQ-HĐND 

ngày 05/5/2020, 

với diện tích 

88.999,5m2, trong 

đó: 10.775m2 đất 

trồng lúa và 

78.224,5m2 đất 

khác, nay đề nghị 

bổ sung là 

13.000m2 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm 

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2) 

GHI CHÚ 
Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất 

trồng lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Các loại 

đất khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (10) (11) 

7 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

thành phố 

Bắc Kạn 

Đường vào hồ Nặm Cắt, 

thành phố Bắc Kạn 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố 

Bắc Kạn 

Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường 

Huyền Tụng 

và xã Dương 

Quang 

330.000,0 20.000,0 
  

310.000,0 
 

8 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

thành phố 

Bắc Kạn 

Xây dựng Sân vận 

động tỉnh và các hạng 

mục phụ trợ 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Xây dựng Sân vận động tỉnh và các 

hạng mục phụ trợ 

Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

và phường 

Huyền Tụng 

200.000,0 
   

200.000,0 
 

9 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

thành phố 

Bắc Kạn 

Đường kết nối vào 

Phiêng My, thành phố 

Bắc Kạn 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: 

Xây dựng Sân vận động tỉnh và các 

hạng mục phụ trợ 

Phường 

Huyền Tụng 
60.000,0 

   
60.000,0 

 

 

 

 

 



Biểu số 02 

 DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

 
Tổng 

 
671.170,3 583.670,3 57.500,0 30.000,0 

 

I HUYỆN BẠCH THÔNG 350,0 350,0 - - 
 

1 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo 

đếm ranh giới giữa 

các mạch vòng 

đường dây 35kV 

Quyết định số 573/QĐ-

PCBK ngày 16/4/2021 của 

Công ty Điện Lực Bắc 

Kạn về việc phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng 

điểm đo đếm ranh giới 

giữa các mạch vòng đường 

dây 35kV 

Xã  

Quân Hà 
60,0 60,0 

   

2 Sở Giao thông Vận tải 

Xử lý điểm đen tai 

nạm giao thông đoạn 

từ Km166+500 đến 

Km169+00, Quốc lộ 

3, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 2395/QĐ-

TCĐBVN ngày 18/5/2021 

của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam 

Xã: Quân 

Hà, Tân Tú 
290,0 290,0 - - 

 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

II HUYỆN BA BỂ 259.485,0 199.485,0 30.000,0 30.000,0 
 

1 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện của 
lưới điện 35KV tỉnh 
Bắc Kạn theo 
phương án đa chia - 
đa nối (MDMC) 

Quyết định số 570/QĐ-
PCBK ngày 16/4/2021 
của Công ty Điện lực 
Bắc Kạn phê duyệt 
phương án đầu tư xây 
dựng công trình: Nâng 
cao độ tin cậy cung cấp 
điện của lưới điện 35KV 
tỉnh Bắc Kạn theo 
phương án đa chia - đa 
nối (MDMC) 

Xã Nam Mẫu, 
Quảng Khê 

200,0 200,0 
   

2 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Mạch vòng Chu 
Hương - Hà Hiệu, lộ 
371 trạm E26.1 

Quyết định số 574/QĐ-
PCBK ngày 16/4/2021 
của Công ty Điện lực 
Bắc Kạn phê duyệt 
phương án đầu tư xây 
dựng công trình: Mạch 
vòng Chu Hương - Hà 
Hiệu, lộ 371 trạm E 26.1 

Xã Chu 
Hương, 

Quảng khê 
535,0 535,0 

   

3 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Lắp đặt Recloser, 
LBS cho lưới điện 
trung áp, huyện Ba Bể 

Quyết định số 910/QĐ-
PCBK ngày 08/6/2021 
của Công ty Điện lực Bắc 
Kạn phê duyệt phương án 
đầu tư xây dựng công 
trình: Lắp đặt Recloser, 
LBS cho lưới điện trung 
áp, huyện Ba Bể 

Xã Đồng 

Phúc, Hoàng 

Trĩ, Cao 

Thượng, thị 

trấn Chợ Rã 

100,0 100,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

4 Sở Giao thông Vận tải 

Xây dựng hạ tầng 

giao thông khu vực 

xung quanh hồ Ba Bể 

Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 04/11/2020 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ 

trương đầu tư dự án và 

Nghị quyết số 46/NQ-

HĐND ngày 13/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc điều 

chỉnh Chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng hạ tầng 

giao thông khu vực xung 

quanh hồ Ba Bể 

Các xã 

Nam Mẫu, 

Quảng Khê 

25.000,0 25.000,0 
   

5 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Xây dựng cầu Cốc 

Phát và cải tạo 

đường tỉnh ĐT258B, 

tỉnh Bắc Kạn (đoạn 

Ba Bể - Pác Nặm) 

Tờ trình số 36/TTr-

UBND ngày 29/4/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương của dự án hạ tầng 

phát triển cơ sở toàn diện 

các tỉnh Đông Bắc Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn 

Thị trấn 

Chợ Rã, xã 

Thượng 

Giáo 

15.000,0 15.000,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

6 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ba Bể 

Hạ tầng kỹ thuật 

Trung tâm thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể 

Nghị quyết số 63/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ 

trương đầu tư dự án Hạ 

tầng kỹ thuật trung tâm 

thị trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể 

Thị trấn 

Chợ Rã 
70.000,0 70.000,0 

   

7 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ba Bể 

Xây dựng nghĩa 

trang nhân dân thị 

trấn Chợ Rã 

Nghị Quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 31/3/2021 

của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về việc 

thông qua kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 

Thị trấn 

Chợ Rã, xã 

Địa Linh 

17.000,0 17.000,0 
   

8 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ba Bể 

Xây dựng khu trung 

tâm hoạt động văn 

hóa thể thao huyện 

Ba Bể và các hạng 

mục phụ cận (giai 

đoạn 2) 

Nghị Quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 31/3/2021 

của Hội đồng nhân dân 

huyện Ba Bể về việc 

thông qua kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 

Thị trấn 

Chợ Rã 
20.000,0 20.000,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

9 
Ủy ban nhân dân 

xã Bành Trạch 

Mở đường sản xuất 

Pàn Han 

Quyết định số 273/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt 

Kế hoạch công tác và ngân 

sách năm 2021 dự án "hỗ 

trợ kinh doanh nông hộ" 

CSSP tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Bành Trạch 
1.000,0 1.000,0 

   

10 
Ủy ban nhân dân 

xã Cao Thượng 

Mở đường vào khu 

sản xuất Khau Bút - 

Khau Tậu 

Quyết định số 273/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt 

Kế hoạch công tác và ngân 

sách năm 2021 dự án “hỗ 

trợ kinh doanh nông hộ"  

CSSP tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Cao Thượng 
200,0 200,0 

   

11 
Ủy ban nhân dân 

xã Cao Thượng 

Mở đường vào khu 

sản xuất từ đường 279 

xuống Khuổi Hao 

Quyết định số 273/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt 

kế hoạch công tác và ngân 

sách năm 2021 dự án “hỗ 

trợ kinh doanh nông hộ" 

CSSP tỉnh Bắc Kạn 

Xã Cao 

Thượng 
450,0 450,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

12 Sở Giao thông vận tải 

Dự án xây dựng 

tuyến đường thành 

phố Bắc Kạn - Hồ 

Ba Bể kết nối 

sang Na Hang, 

Tuyên Quang 

Nghị quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 13/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc 

điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng 

tuyến đường thành phố 

Bắc Kạn - Hồ Ba Bể 

kết nối sang Na Hang, 

Tuyên Quang 

Xã Khang 

Ninh, Nam 

Mẫu 

110.000,0 50.000,0 30.000,0 30.000,0 
 

III HUYỆN CHỢ ĐỒN 134.058,6 123.058,6 11.000,0 - 
 

1 
Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Đồn 

Dự án Đầu tư xây 

dựng hạ tầng  kỹ 

thuật khu dân cư đô 

thị tại Tổ 1 và Tổ 2A 

thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn (đợt 2) 

Văn bản số 1937/UBND-

KTTCKT ngày 

18/4/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

về việc giao nhiệm vụ 

thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng khu dân cư đô 

thị tại Tổ 1A và 2A thị 

trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
22.000,0 22.000,0 

  

Dự án được thông qua 

tại Nghị quyết số 24/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn. Nay đăng 

ký lại do diện tích đất lúa 

đề nghị thu hồi quá 03 

năm theo quy định tại 

khoản 11, Điều 2, Nghị 

định 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 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

2 
Ủy ban nhân dân  

huyện Chợ Đồn 

Trường Tiểu học 

Phương Viên 

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp các 

trường học trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 

1224/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

Xã  

Phương 

Viên 

1.000,0 1.000,0 
   

3 
Ủy ban nhân dân  

huyện Chợ Đồn 

Trường Mầm non 

Phương Viên 

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp các 

trường học trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 

1224/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

Xã  

Phương 

Viên 

1.500,0 1.500,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

4 
Ủy ban nhân dân  

huyện Chợ Đồn 

Hạng mục đền bù, 

hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng trong dự 

án sửa chữa nền, mặt 

đường và hệ thống 

thoát nước 

Km183+600 - 

Km186 QL3B tỉnh 

Bắc Kạn 

Quyết định số 2529/QĐ-

TCĐBVN ngày 21/6/2018 

của Tổng cục đường bộ 

Việt Nam về việc phê 

duyệt bổ sung hạng mục 

đền bù, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng trong dự án sửa 

chữa nền, mặt đường và 

hệ thống thoát nước 

Km183+600 - Km186 

QL3B tỉnh Bắc Kạn 

Thị trấn 

Bằng Lũng, 

xã Ngọc 

Phái 

14,0 14,0 
  

Dự án được thông qua tại 

Nghị quyết số 

69/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

Nay đăng ký lại do diện 

tích đất lúa đề nghị thu 

hồi quá 03 năm theo quy 

định tại khoản 11, Điều 2, 

Nghị định 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 

5 

Công ty Cổ phần 

phát triển công 

nghiệp Bắc Kạn 

Xây dựng nhà máy 

sản xuất 

FEROMANGAN, 

công suất 60.000 

tấn/năm 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư số 01/CTh-UBND 

ngày 24/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất 

FEROMANGAN, công 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
82,9 82,9 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

suất 60.000 tấn/năm 

6 
Công ty Cổ phần luyện 

kim màu Bắc Kạn 

Xây dựng nhà máy 

sản xuất chì kim 

loại, công suất 

20.000 tấn/năm 

Chấp thuận chủ trương 

đầu tư số 02/CTh-UBND 

ngày 24/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất 

chì kim loại, công suất 

20.000 tấn/năm 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
1.769,2 1.769,2 

   

7 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện của 

lưới điện 35kV tỉnh 

Bắc Kạn theo 

phương án đa chia - 

đa nối (MDMC) 

Quyết định số 570/QĐ-

PCBK ngày 16/4/2021 

của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng công trình 

Xã  

Nam Cường 
100,0 100,0 

   

8 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo 

đếm ranh giới giữa 

các mạch vòng 

đường dây 35kV 

Quyết định số 573/QĐ-

PCBK ngày 16/4/2021 

của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

Xã Ngọc 

Phái, xã 

Bình Trung 

120,0 120,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

dựng công trình 

9 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Mạch vòng đường 

dây 35kV lộ 371-

373, lộ 373-377 trạm 

E26.2 và triển khai 

ứng dựng tự động 

hóa mạch vòng trung 

áp lộ 373-377 trạm 

E26.2 

Quyết định số 912/QĐ-

PCBK ngày 08/6/2021 

của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng công trình 

Xã Ngọc Phái, 

Quảng Bạch, 

Bản Thi 

320,0 320,0 
   

10 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Lắp đặt Recloser, LBS 

cho lưới điện trung áp 

huyện Chợ Đồn và 

huyện Chợ Mới 

Quyết định số 909/QĐ-

PCBK ngày 08/6/2021 

của Công ty Điện lực 

Bắc Kạn về phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng công trình 

Xã Bản Thi, 

Yên Thịnh, 

Yên Mỹ, 

Bình Trung 

144,0 144,0 
   

11 

Trung tâm Khuyến 

công và xúc tiến thương 

mại (đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở 

Công Thương) 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Cụm công nghiệp 

Nam Bằng Lũn) 

Nghị quyết số 61/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa bàn 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
85.000,0 85.000,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

tỉnh Bắc Kạn 

12 
Ủy ban nhân dân  

huyện Chợ Đồn 

Dự án Đầu tư xây 

dựng tuyến đường 

Quảng Bạch - Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn 

Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án tuyến đường 

Quảng Bạch - Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn 

Xã  

Quảng Bạch, 

Bằng Phúc 

13.520,0 2.520,0 11.000,0 
  

13 
Ủy ban nhân dân  

huyện Chợ Đồn 

Dự án Khu dân cư 

Tổ 7, thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 2430/QĐ-

UBND ngày 13/9/2017 

của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Đồn về việc 

phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

Thị trấn 

Bằng Lũng 
8.488,5 8.488,5 

  

Dự án được thông qua 

tại Nghị quyết số 

39/2015/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2015; Nghị 

quyết số 40/2015/NQ-

HĐND ngày 17/12/2015 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn. Nay đăng 

ký lại do diện tích đất lúa 

đề nghị thu hồi quá 03 

năm theo quy định tại 

khoản 11, Điều 2, Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai 

IV HUYỆN PÁC NẶM 
  

112.200,0 107.200,0 5.000,0 - 
 

1 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Xây dựng cầu Cốc 

Phát và cải tạo 

đường tỉnh ĐT258B, 

tỉnh Bắc Kạn (đoạn 

Ba Bể - Pác Nặm) 

Tờ trình số 36/TTr-

UBND ngày 29/4/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương của dự án hạ tầng 

phát triển cơ sở toàn diện 

các tỉnh Đông Bắc Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn 

Xã Nghiên 

Loan, Xuân 

La, Bộc Bố 

25.000,0 25.000,0 
   

2 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm 

Nâng cấp công trình 

đường Ngảm Váng - 

Tắp Ten - xã Sơn Lập  

(huyện Bảo Lạc, tỉnh 

Cao Bằng) 

 

Quyết định số 2838/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 

của Ủy ban nhân dân 

huyện Pác Nặm về việc 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư xây dựng công trình 

Xã Nhạn 

Môn 
6.000,0 1.000,0 5.000,0 

  

3 
Ủy ban nhân dân  

huyện Pác Nặm 

Xây dựng Hạ tầng trung 

tâm huyện Pác Nặm 

Nghị quyết số 62/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

Xã Bộc Bố 30.000,0 30.000,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

dự án xây dựng hạ tầng 

trung tâm huyện Pác Nặm 

4 
Ủy ban nhân dân  

xã Bộc Bố 
Đường sản xuất 
Khuổi Trà 

Căn cứ Quyết định số 
401/QĐ-UBND ngày 
05/3/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Pác Nặm 
về việc phê duyệt danh 
mục công trình nhận đầu 
tư của dự án “Hỗ trợ kinh 
doanh cho nông hộ” 
(CSSP) huyện Pác Nặm 
năm 2021 

Xã Bộc Bố 500,0 500,0 
   

5 
Ủy ban nhân dân  

xã Bộc Bố 
Đường sản xuất Pù 
Đồn - Khuổi Chẩu 

Căn cứ Quyết định số 
401/QĐ-UBND ngày 
05/3/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Pác Nặm 
về việc phê duyệt danh 
mục công trình nhận đầu 
tư của dự án “Hỗ trợ kinh 
doanh cho nông hộ” 
(CSSP) huyện Pác Nặm 
năm 2021 

Xã Bộc Bố 200,0 200,0 
   

6 
Ủy ban nhân dân  

xã An Thắng 
Đường sản xuất Nà Mòn 

Căn cứ Quyết định số 
401/QĐ-UBND ngày 
05/3/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Pác Nặm 
về việc phê duyệt danh 
mục công trình nhận đầu 
tư của dự án “Hỗ trợ kinh 
doanh cho nông hộ” 

Xã  

An Thắng 
1.500,0 1.500,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

(CSSP) huyện Pác Nặm 
năm 2021 

7 
Ủy ban nhân dân  

xã Xuân La 
Đường sản xuất 
Thôm Kham 

Quyết định số 401/QĐ-
UBND ngày 05/3/2021 
của Ủy ban nhân dân  
huyện Pác Nặm về việc 
phê duyệt danh mục công 
trình nhận đầu tư của dự 
án “Hỗ trợ kinh doanh 
cho nông hộ” (CSSP) 
huyện Pác Nặm năm 
2021 

Xã 

Xuân La 
1.000,0 1.000,0 

   

8 
Ủy ban nhân dân  

xã Xuân La 
Đường sản xuất 
Khuổi Phùm 

Quyết định số 401/QĐ-
UBND ngày 05/3/2021 
của Ủy ban nhân dân  
huyện Pác Nặm về việc 
Phê duyệt danh mục 
công trình nhận đầu tư 
của dự án “Hỗ trợ kinh 
doanh cho nông hộ” 
(CSSP) huyện Pác Nặm 
năm 2021 

Xã  

Xuân La 
1.000,0 1.000,0 

   

9 
Ủy ban nhân dân  
huyện Pác Nặm 

Nâng cấp, mở rộng Chợ 
Bò, xã Nghiên Loan 

Quyết định số 1164/QĐ-
UBND ngày 14/7/2021 của 
Ủy ban nhân dân  huyện 
Pác Nặm về việc Phê duyệt 
báo cáo kinh tế ký thuật 
đầu tư xây dựng công trình: 

Xã  

Nghiên 

Loan 

47.000,0 47.000,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

Nâng cấp, mở rộng Chợ Bò 
xã Nghiên Loan 

V HUYỆN NGÂN SƠN 
  

85.950,0 85.950,0 - - 
 

1 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Cải tạo, nâng cấp 
đường kết nối từ 
trung tâm xã Thượng 
Ân, huyện Ngân Sơn 
của tỉnh Bắc Kạn với 
xã Hoa Thám, huyện 
Nguyên Bình của 
tỉnh Cao Bằng 

Quyết định số 1767/QĐ-
UBND ngày 23/10/2018 
của Ủy ban nhân dân  
tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Thượng Ân 
15.000,0 15.000,0 

  

Công trình đã được Hội 
đồng nhân dân tỉnh thông 
qua tại các Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND ngày 
17/7/2019  với diện tích là 
255.000,0m²; Nghị quyết 
số 58/NQ-HĐND ngày 
10/12/2020 với diện tích 
là 185.000,0m². Nay đăng 
ký bổ sung chuyển mục 
đích 15.000m² đất trồng 
lúa. 

2 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn 

Đường giao thông 

nội thị Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn 

Nghị quyết số 58/NQ-
HĐND ngày 14/7/2021 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về chủ trương đầu tư 
dự án: Đường giao thông 
nội thị Vân Tùng, huyện 
Ngân Sơn 

Xã  

Vân Tùng 
64.000,0 64.000,0 

   

3 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn 

Tuyến đường từ QL3 

xã Hiệp Lực - QL279 

(thôn Liên Kết), 

huyện Ngân Sơn 

Nghị quyết số 50/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án: Tuyến đường từ 

Xã  

Hiệp Lực 
400,0 400,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

QL3 xã Hiệp Lực - 

QL279 (thôn Liên Kết) 

4 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn 

Trường Mầm non 

Hiệp Lực, xã Hiệp Lực 

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp các trường học trên 

địa bàn tỉnh 

Xã 

Hiệp Lực 
5.000,0 5.000,0 

   

5 
Ủy ban nhân dân 

xã Bằng Vân 

Đường nội đồng Nà 

Ca, Pù Mò 

Quyết định số 1861/QĐ-

UBND ngày 19/9/2019 

của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc 

phê duyệt danh điểm 

công trình nhận đầu tư 

của dự án Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ 

(CSSP) huyện Ngân Sơn 

Xã  

Bằng Vân 
1.050,0 1.050,0 

   

6 
Ủy ban nhân dân  

xã Hiệp Lực 

Đường sản xuất từ 

QL3 - Khuổi Mu, 

thôn Nà Lạn, xã 

Hiệp Lực 

Quyết định số 384/QĐ-

UBND ngày 08/3/2021 

của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngân Sơn về việc 

phê duyệt danh điểm 

công trình nhận đầu tư 

của dự án “Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ” 

Xã 

 Hiệp Lực 
500,0 500,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

(CSSP) huyện Ngân Sơn 

năm 2021 

VI HUYỆN CHỢ MỚI 
  

60,0 60,0 
   

1 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Xây dựng điểm đo 

đếm ranh giới giữa 

các mạch vòng 

đường dây 35kV 

Quyết định phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng số: 573/QĐ-PCBK 

ngày 16/4/2021 

Xã 

Thanh Thịnh 
60,0 60,0 

   

VII HUYỆN NA RÌ 
   

48.631,2 37.131,2 11.500,0 - 
 

1 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện của 

lưới điện 35kV tỉnh 

Bắc Kạn theo 

phương án đa chia - 

đa nối (MDMC) 

Quyết định phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng số: 570/QĐ-PCBK 

ngày 16/4/2021 

Xã  

Dương Sơn 
250,0 250,0 

   

2 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Cải tạo, chống quá 

tải, giảm bán kính 

cấp điện khu vực xã 

Côn Minh, Cư Lễ, 

Quyết định phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng số: 1007/QĐ-

PCBK ngày 19/6/2020 

Xã Côn 

Minh, Cư Lễ, 

Liêm Thủy 

75,0 75,0 
   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

Liêm Thủy, huyện 

Na Rì 

3 
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn 

Cải tạo, chống quá 

tải, giảm bán kính 

cấp điện khu vực thị 

trấn Yến Lạc, xã 

Trần Phú, Đổng Xá, 

Xuân Dương, huyện 

Na Rì 

Quyết định phê duyệt 

phương án đầu tư xây 

dựng số: 902/QĐ-PCBK 

ngày 08/6/2021 

Thị trấn 

Yến Lạc, 

xã Trần 

Phú, Đổng 

Xá, Xuân 

Dương 

490,0 490,0 
   

4 

Công ty Cổ phần 

nông nghiệp công 

nghệ cao Việt Bắc 

Dự án trang trại chăn 

nuôi lơn nái 

Quyết định chủ trương đầu 

tư số 982/QĐ-UBND ngày 

02/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn 

Xã  

Dương Sơn 
8.501,2 8.501,2 

   

5 
Ủy ban nhân dân  

xã Liêm Thủy 
Đường Hin Lặp 

Quyết định số 273/QĐ-

UBND, ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt kế 

hoạch công tác và ngân 

sách năm 2021, Dự án 

“Hỗ trợ kinh doanh cho 

Xã  

Liêm Thủy 
200,0 200,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

nông hộ” (CSSP) tỉnh 

Bắc Kạn 

6 
Ủy ban nhân dân  

huyện Na Rì 

Đường nội thị phía 

Tây thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì 

Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án: Đường nội thị 

phía Tây thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì 

Thị trấn 

Yến Lạc, 

xã Sơn 

Thành 

15.000,0 15.000,0 
   

7 
Ban Điều phối dự án 

CSSP tỉnh Bắc Kạn 

Nâng cấp, cải tạo 

đường liên vùng từ 

thôn Nặm Rặc xã Văn 

Vũ, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn đi thôn Pò 

Làng, xã Quang 

Trọng, huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng 

Quyết định số 273/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh  

về việc phê duyệt kế hoạch 

công tác và ngân sách năm 

2021 dự án “Hỗ trợ kinh 

doanh cho nông 

hộ”(CSSP) tỉnh Bắc Kạn 

Xã Văn Vũ 11.500,0 
 
11.500,0 

  

8 

Trung tâm Khuyến 

công và xúc tiến 

thương mại (đơn vị 

sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

Nghị quyết số 61/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án xây dựng hạ tầng 

Xã  

Trần Phú 
12.615,0 12.615,0 

   



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

Công Thương) kỹ thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

VIII THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
  

30.435,5 30.435,5 - - 
 

1 Sở Giao thông Vận tải 

Xử lý điểm đen tai nạn 

giao thông đoạn từ 

Km159 - Km164+300 

Quốc lộ 3, tỉnh 

Bắc Kạn 

Quyết định số 1943/QĐ-

TCĐBVN ngày 13/4/2021 

của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam cho phép chuyển 

bị đầu tư công trình 

Phường 

Huyền Tụng 
300,0 300,0 

   

2 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

công trình giao 

thông tỉnh 

Xây dựng tuyến 

đường thành phố 

Bắc Kạn - Hồ Ba Bể 

Quyết định số 1854/QĐ-

UBND ngày 14/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình 

Phường 

Sông Cầu 

và xã 

Dương 

Quang 

8.864,5 8.864,5 
   

3 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng tỉnh 

Kè sông Cầu đoạn 
qua thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 1078/QĐ-
BNT-KH ngày 30/3/2017 
của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về 
việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư; Quyết 
định số 1169/QĐ-BNN 
ngày 30/3/2020 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc 
phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư, điều chỉnh 

Thành phố 

Bắc Kạn 
1.271,0 1.271,0 

  

Công trình đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết 

số 24/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 và Nghị 

quyết số 15/NQ-HĐND 

ngày 05/5/2020, với diện 

tích 88.999,5m2, trong 

đó: 10.775m2 đất trồng 

lúa, nay đề nghị bổ sung 



STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án 

Địa điểm  

(xã, phường, 

thị trấn) 

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất (m2) 

GHI CHÚ Tổng diện 

tích sử 

dụng đất 

Chia ra các loại đất 

Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)= (7) 

+(8)+(9)+(10) 
(7) (8) (9) (11) 

bổ sung dự án đầu tư xây 
dựng công trình kè sông 
Cầu đoạn qua thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.   
Công văn số 2090/BNN-
KH của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
về điều chỉnh dự án đầu 
tư và bổ sung kế hoạch 
vốn dự án kè sông Cầu 
đoạn qua thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

đất trồng lúa là 

1.271,0m2 

4 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

thành phố Bắc Kạn 

Đường vào hồ Nặm 

Cắt, thành phố Bắc Kạn 

Nghị quyết số 49/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương đầu tư 

dự án: Đường vào hồ Nặm 

Cắt, thành phố Bắc Kạn 

Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường 

Huyền 

Tụng và xã 

Dương 

Quang 

20.000,0 20.000,0 
   

 

 

 

 



Biểu số 03 

 

 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

(Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Chủ đầu tư 

Tên công trình, dự án tại Nghị quyết: 

Số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Điều chỉnh tên công trình, dự án 

1 
Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng thành phố Bắc Kạn 
Khu dân cư số 1, phường Phùng Chí Kiên 

Khu Tái định cư sau đồi Tỉnh ủy, Phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (Giai 

đoạn I) 
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