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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
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 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở 
năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 187/TTr-
SKHĐT ngày 14/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 
2021 với 41 dự án đầu tư; cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: 30 dự án. 
2. Dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ: 05 dự án.
3. Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: 01 dự án.
4. Dự án thuộc lĩnh khác: 05 dự án.

 (Chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố hoặc nhà đầu tư đề xuất các Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ sau (nếu có):
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1. Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án 

thu hồi đất đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, 
danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; tham mưu 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban 
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố: Phú Ninh, Quế Sơn, Đại Lộc, Tây Giang, Bắc Trà My, Điện 
Bàn, Tam Kỳ và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP; 
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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