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TỜ TRÌNH 

Về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, 

mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự 

án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

 

Thưc hiện Công văn số 441/HĐND-VP ngày 12/8/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc đề xuất danh mục nghị quyết trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XV, Uỷ ban 

nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện, thành phố rà soát các công trình, dự án phát sinh, đủ điều kiện triển khai 

trong năm 2021. 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trong 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND 

tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận bổ sung danh mục các công 

trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục 

các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

1. Thông qua danh mục thu hồi đất của 149 công trình, dự án với diện tích 

dự kiến 783,31 ha, gồm: Đất nông nghiệp 571,35 ha; đất phi nông nghiệp 138,78 

ha; đất chưa sử dụng 73,18 ha. Mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng dự 

kiến 346.826 triệu đồng, trong đó:  

- Thành phố Lai Châu: 26 công trình, dự án với diện tích 44,14 ha; 

- Huyện Tam Đường: 11 công trình, dự án với diện tích 70,73 ha; 

- Huyện Tân Uyên: 13 công trình, dự án với diện tích 87,04 ha; 

- Huyện Than Uyên: 21 công trình, dự án với diện tích 76,23 ha; 

- Huyện Phong Thổ: 31 công trình, dự án với diện tích 77,90 ha; 

- Huyện Sìn Hồ: 22 công trình, dự án với diện tích 182,08 ha; 

- Huyện Nậm Nhùn: 19 công trình, dự án với diện tích 179,30 ha; 

- Huyện Mường Tè: 06 công trình, dự án với diện tích 65,91 ha. 

(Chi tiết có Biểu 01 kèm theo) 
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2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 126 công trình, dự án với 

diện tích dự kiến 259,20 ha, gồm: Đất trồng lúa 132,19 ha, đất rừng phòng hộ 

122,94 ha, đất rừng đặc dụng 4,07 ha, trong đó: 

- Thành phố Lai Châu: 14 công trình, dự án với diện tích 6,03 ha (đất trồng 

lúa 5,43 ha, đất rừng phòng hộ 0,60 ha); 

- Huyện Tam Đường: 13 công trình, dự án với diện tích 15,25 ha (đất trồng 

lúa 14,39 ha, đất rừng phòng hộ 0,86 ha);  

- Huyện Tân Uyên: 10 công trình, dự án với diện tích 35,53 ha (đất trồng 

lúa 27,35 ha, đất rừng phòng hộ 5,28 ha, đất rừng đặc dụng 2,90 ha); 

- Huyện Than Uyên: 15 công trình, dự án với diện tích 20,50 ha (đất trồng 

lúa 6,23 ha, đất rừng phòng hộ 14,27 ha); 

- Huyện Phong Thổ: 27 công trình, dự án với diện tích 20,66 ha (đất trồng 

lúa 17,93 ha, đất rừng phòng hộ 2,73 ha); 

- Huyện Sìn Hồ: 15 công trình, dự án với diện tích 21,90 ha (đất trồng lúa 

13,10 ha, rừng phòng hộ 8,80 ha); 

- Huyện Nậm Nhùn: 16 công trình, dự án với diện tích 62,32 ha (đất trồng 

lúa 35,19 ha, rừng phòng hộ 27,13 ha); 

- Huyện Mường Tè: 16 công trình, dự án với diện tích 77,01 ha (đất trồng 

lúa 12,57 ha, đất rừng phòng hộ 63,27 ha, đất rừng đặc dụng 1,17 ha). 

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo) 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 2110/TTr-UBND ngày 21/7/2021 của 

UBND tỉnh. Có Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh 

mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 

và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua để có cơ sở triển 

khai thực hiện theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Kt4. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tống Thanh Hải 
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