
Tăng thêm 

(ha)
Loại đất

I
Công trình, dự án mục đích quốc 

phòng an ninh

Đất quốc phòng

1

Cấp bù đổi đất quốc phòng nằm trong dự 

án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái  

đối với Trung đoàn 43 - Sư đoàn 395 

Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tại huyện 

Hải Hà 

9,00 9,00 Quảng Thành
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại văn bản 

số 194/UBND - QH2  ngày 28/6/2018

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

2
Căn cứ chiến đấu Quảng Thành, Quảng 

Đức
40,00 40,00 RSX,BCS

Quảng Thành, 

Quảng Đức

Quyết định số 6121/QĐ-BTL ngày 15/11/2019 

của Bộ tư lệnh quân khu 3 về việc phê duyệt quy 

hoạch vị trí Căn cứ chiến đấu huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang 2021

3
Thao trường huấn luyện tổng hợp huyện 

Hải Hà
25 6,00 19,00

LUK, 

HNK,RSX
Quảng Chính

Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 

năm 2017 của UBND huyện Hải Hà “Về việc 

phê duyệt  quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Thao trường huấn luyện tổng hợp huyện 

Hải Hà tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải 

Hà, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 3271/ QĐ-

UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hải 

Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp 

Huyện Hải Hà.

Đã thực 

hiện GPMB 

được 6 ha - 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

Đất an Ninh

4 Trụ sở công an khu công nghiệp 2,00 2,00
LUC,HNK,

CLN,ONT
Quảng Long

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 

của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà về  việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Đồn công 

an KCN cảng biển Hải Hà tại xã Quảng 

Long,huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

Biểu 10B/CH

Diện tích Căn cứ pháp lý (phê duyệt địa điểm, chấp 

thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 

xây dựng, văn bản ghi vốn…

Sự phù 

hợp với 

quy 

hoạch.

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

Được thông qua 

tại các Nghị 

Quyết, văn bản 

của HĐND tỉnh

Hạng mục

Diện tích 

quy 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện 

trạng (ha)

Ghi chú
Địa điểm (đến 

cấp xã)

Các dự án quy định tại Điều 61 và khoản 1,2 điều 62 Luật Đất đai



5 Xây dựng trạm cảnh sát giao thông thủy 0,29 0,29 BCS Cái Chiên

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 

của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà về  việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trạm 

cảng sát giao thông thủy Công an huyện Hải Hà 

tại xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh.  

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

6

Trụ sở làm việc đội cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Hải 

hà

1,12 1,12 LUC,CLN Quảng Long

Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng 

Ninh về  việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án;  Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 

21/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ xây dựng 1/500  

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

7 Trụ sở công an xã Cái Chiên 0,15 0,15 LUK

Thôn Cái 

Chiên, xã Cái 

Chiên

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

8 Trụ sở công an xã Quảng Chính 0,10 0,1 LUK
Thôn 5,xã 

Quảng Chính

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

9 Trụ sở công an xã Quảng Thịnh 0,20 0,2 LUC
Thôn 2, xã 

Quảng Thịnh

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

10 Trụ sở công an xã Quảng Đức 0,10 0,1 LUC

Bản Kháy 

Phầu, xã Quảng 

Đức

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh



11 Trụ sở công an xã Quảng Thành 0,20 0,2 CQP
Thôn Hải Yên, 

xã Quảng Thành

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

12 Trụ sở công an xã Quảng Sơn 0,20 0,2 LUC,RSX
Thôn 3, xã 

Quảng Sơn

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

13 Trụ sở công an xã Quảng Phong 0,20 0,2 LUC
Thôn 4, xã 

Quảng Phong

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

14 Trụ sở công an xã Quảng Minh 0,20 0,20 BCS
Thôn 5, xã 

Quảng Minh

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

15 Trụ sở công an xã Đường Hoa 0,20 0,20 DKV
Thôn 9, xã 

Đường Hoa

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

16 Trụ sở công an xã Quảng Long 0,10 0,10 LUK
Thôn 4, xã 

Quảng Long

Văn bản 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của 

Bộ Công an; Văn bản 2981/UBND-QLĐĐ1 

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

II
Công trình, dự án để phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng



II.1

Công trình, dự án do Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận, quyết định 

đầu tư phải thu hồi đất

Đất khu công nghiệp

17 Khu công nghiệp Texhong (phân kỳ 1.4) 122,68 122,68

LUC,CLN,R

SX,NTS,DG

T,SON,BCS

,DTL

Quảng Phong, 

TT Quảng Hà

18 Phân kỳ 1.5 142,16 142,16

LUC,LUK,

HNK,CLN,

RSX,NTS,D

GT,ODT,SO

N,MNC,BC

S,PNK

Quảng Phong, 

TT Quảng Hà

19 Dự án: Dải cây xanh KCN 53,20 53,20 BCS
 thị trấn Quảng 

Hà

Quyết định số 4086/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 21/12/2015 về 

phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu 

công nghiệp Hải Hà; Thông báo số 272/TB-

UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc 

thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Thành - 

Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021; 

Quyết định số 4086/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 21/12/2015 về 

phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu 

công nghiệp Hải Hà; Quyết định số 4535/QĐ-

UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

Hải Hà thuộc Khu công nghiệp - Cảng biển Hải 

Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã được 

UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết 

định số 4086/QĐ-UBND ngày 21/12/2015; điều 

chỉnh cục bộ tại Quyết định số 5228/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018;

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021; 

Trong khu 

kinh tế cửa 

khẩu móng 

Cái
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Đầu mối và hướng tuyến ống cấp nước 

thô giai đoạn 1 (2015-2016) khu công 

nghiệp texhong - Hải Hà thuộc khu công 

nghiệp cảng biển Hải Hà huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh

5,16 5,16

Quảng Chính, 

Quảng Minh, 

TT Quảng Hà

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận 

địa điểm công trình đầu mối và hướng tuyến ống 

cấp nước thô giai đoạn 1 (2015 - 2016) Khu 

Công nghiệp Texhong Hải Hà thuộc khu Công 

nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh.

 Quyết định số 67/QĐ-BQLKKT ngày 

25/3/2016 của Ban Quản lý  Khu kinh tế  về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 công trình đầu mối và hướng tuyến ống 

cấp nước thô giai đoạn 1 (2015 - 2016) Khu 

Công nghiệp Texhong Hải Hà thuộc khu Công 

nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh.

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận 

địa điểm công trình đầu mối và hướng tuyến ống 

cấp nước thô giai đoạn 1 (2015 - 2016) Khu 

Công nghiệp Texhong Hải Hà thuộc khu Công 

nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh.

 Quyết định số 67/QĐ-BQLKKT ngày 

25/3/2016 của Ban Quản lý  Khu kinh tế  về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 công trình đầu mối và hướng tuyến ống 

Đất giao thông

21 Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 161,19 116,53 44,66

ONT,CLN,

HNK,LUC,

LUK,NTS,

RPH,RSX,

DTL,BCS,

SON

Quảng Long, 

Quảng Thịnh, 

Đường Hoa, 

Quảng Sơn, 

Quảng Thành, 

Quảng Chính

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã 

được Văn phòng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh 

Quảng Ninh tiếp tục là Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền để huy động vốn và triển khai đầu tư 

đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại Văn bản 

số 10837/VPCP-KTN ngày 14/12/2016; Công 

văn 9013/UBND -GT1 ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh v/v điều chỉnh dự án đường Cao 

Tốc Vân Đồn - Móng Cái
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Trạm thu phí nút giao Hải Hà kết hợp 

với hạt quản lý đường cao tốc thuộc 

dự án  đường cao tốc Tiên Yên - Móng 

Cái, xã Quảng Thịnh

1,93 1,93
HNK,CLN,

LUC,DTL
Quảng Thịnh

Quyết định 397/2016/QĐ-UBND  ngày 

05/3/2021 của UBND huyện Hải Hà về việc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Trạm thu phí nút giao Hải Hà kết hợp 

với hạt quản lý đường cao tốc thuộc dự án  

đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

II.2

Công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 

hồi đất

Đất ở

23

Khu Nhà ở công nhân và Khu đô thị phụ 

trợ phục triển khai đầu tư xây dựng KCN 

Texhong Hải Hà giai đoạn1 và Diện tích 

đất nằm xen kẹp giữa Dự án: Khu nhà ở 

công nhân và khu đô thị phụ trợ phục vụ 

triển khai đầu tư xây dựng KCN 

Texhong Hải Hà giai đoạn 1(23ha) và 

Dự án án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ 

tầng KCN Texhong Hải Hà giai đoạn 1 

(phân kỳ 1.3 - 98 ha xã Quảng Điền) 

(nay thuộc thị trấn Quảng Hà)

25,99 23,03 2,96
HNK,CLN,

NTS

Thị trấn Quảng 

Hà

Quyết định số 170/QĐ-KKT ngày 22/9/2015 

của Ban Quản lý Khu kinh tế  “V/v phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết 

định số 2124/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án. Nghị 

quyết số 89/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/12/2017; 

Văn bản số 2771/UBND - QLĐĐ1 ngày 

27/4/2018 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

thu hồiDiện tích đất nằm xen kẹp giữa Dự án: 

Khu nhà ở công nhân và khu đô thị phụ trợ phục 

vụ triển khai đầu tư xây dựng KCN Texhong 

Hải Hà giai đoạn 1(23ha) và Dự án án đầu tư 

xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải 

Hà giai đoạn 1 (phân kỳ 1.3 - 98 ha xã Quảng 

Điền), nguồn kinh phí GPMB lấy từ nguồn kinh 

phí Dự án: Khu nhà ở công nhân và khu đô thị 

phụ trợ phục vụ triển khai đầu tư xây dựng KCN 

Texhong Hải Hà giai đoạn 1

 (NQ số 89 ngày 

13/12/2017)

(Đang thực 

hiện 

GPMB) 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

24
Khu dân cư tái định cư thôn 1, xã Quảng 

Phong, huyện Hải Hà
9,65 1,26 8,39

LUC,HNK,

CLN
Quảng Phong

Quyết định số 3505A/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1, xã Quảng 

Phong, huyện Hải Hà

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

Các  dự án quy định tại khoản 3 điều 62 của luật Đất đai được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện nguồn ngân sách Nhà nước, có văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.
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Hạ tầng khu dân cư LK11, LK12, LK13, 

LK14, LK15 thuộc quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công 

nhân và khu đô thị phụ trợ phục vụ triển 

khai đầu tư xây dựng KCN Texhong Hải 

Hà giai đoạn 1

5,38 5,38

LUC,LUK,

HNK,DGT,

DTL,NTD

TT Quảng Hà

Quyết định số 170/QĐ-KKT ngày 22/9/2015 

của Ban Quản lý Khu kinh tế  “V/v phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

26

Hạ tầng khu dân cư LK18, LK19, LK20, 

LK21, LK22, LK23, LK24, LK25 thuộc 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

khu nhà ở công nhân và khu đô thị phụ 

trợ phục vụ triển khai đầu tư xây dựng 

KCN Texhong Hải Hà giai đoạn 1

8,19 8,19

LUC,LUK,

HNK,DGT,

DTL,NTD,B

CS

TT Quảng Hà

Quyết định số 170/QĐ-KKT ngày 22/9/2015 

của Ban Quản lý Khu kinh tế  “V/v phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

27

Hạ tầng tái định cư gồm các lô TDC3, 

TDC4, TDC5, TDC6, TDC7 thuộc khu 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 

khu nhà ở công nhân và khu đô thị phụ 

trợ phục vụ triển khai đầu tư xây dựng 

KCN Texhong Hải Hà, giai đoạn 1, 

huyện Hải Hà

4,86 1,16 3,7

LUC,LUK,

HNK,DGT,

DTL,BCS

TT Quảng Hà

Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 

của Hộ đồng nhân huyện Hải Hà về chủ trương 

đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư cong 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân 

sách tỉnh hỗ trợ

Đất cơ sở  văn hóa

28 QH  nhà văn hóa thôn 3 xã Quảng Chính 0,18 0,18
HNK,CLN,

NTS
Quảng Chính

Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của 

UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt QH chi 

tiết XD tỷ lệ 1/500 tổng mặt bằn sử dụng đất nhà 

văn hóa thôn 3 xã Quảng Quảng Chính.

 (NQ số 149 ngày 

7/12/2018)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

29 QH nhà văn hóa thôn 5 xã Quảng Chính 0,20 0,20 LUK Quảng Chính

Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của 

UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt QH chi 

tiết XD tỷ lệ 1/500 tổng mặt bằn sử dụng đất nhà 

văn hóa thôn 5 xã Quảng Quảng Chính.

 (NQ số 149 ngày 

7/12/2018)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

30
QH nhà văn hóa thôn 1 Quảng Điền (nay 

thuộc thị trấn Quảng Hà)
0,18 0,18 LUC

Thị trấn Quảng 

Hà

Quyết định số 114A/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 

của UBND xã Quảng Điền về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án công trình  Nhà văn hóa 

thôn 1 xã Quảng Điền

Trong Khu 

kinh tế cửa 

khẩu Móng 

Cái; 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021



31
QH nhà văn hóa thôn 4 Quảng Điền (nay 

thuộc thị trấn Quảng Hà)
0,16 0,16 LUC TT Quảng Hà

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 

của UBND xã Quảng Điền về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án công trình  Nhà văn hóa 

thôn 4 xã Quảng Điền

Trong Khu 

kinh tế cửa 

khẩu Móng 

Cái; 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

32 Mở rộng NVH thôn 1 0,08 0,08 LUC Quảng Thịnh

QĐ 3734/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 V/v phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 

Quảng Thịnh huyện Hải Hà, giai đoạn 2016-

2020

33 Mở rộng NVH thôn 2 0,50 0,50 LUC Quảng Thịnh

QĐ 3734/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 V/v phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 

Quảng Thịnh huyện Hải Hà, giai đoạn 2016-

2020

34 Nhà văn hóa Pò Hèn 0,08 0,08 CLN, LUK Quảng Đức

Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Pò Hèn, 

xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

35 Nhà văn hóa Nà Lý 0,18 0,18 RSX Quảng Đức

Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Nà Lý, xã 

Quảng Đức, huyện Hải Hà

Đất cơ sở giáo dục



36

Trường mầm non xã Quảng Điền, xã 

Quảng Điền, huyện Hải Hà (nay thuộc 

thị trấn Quảng Hà)

1,5 1,5

LUC,NTS,D

GT,ODT,D

TL

TT Quảng Hà

Quyết định số 170/QĐ-KKT ngày 22/9/2015 

của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà 

ở công nhân và Khu đô thị phụ trợ phục vụ triển 

khai đầu tư xây dựng KCN Texhong Hải Hà giai 

đoạn 1 

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Móng 

Cái; Dự án 

nằm trong 

quy hoạch  

Khu nhà ở 

công nhân 

và Khu đô 

thị phụ trợ 

phục vụ 

triển khai 

đầu tư xây 

dựng KCN 

Texhong 

37 Khu giáo dục Quốc tế chất lượng cao 12,26 12,26

LUC,HNK,

CLN,RSX,N

TS

Quảng Phong

Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 

11/11/2020 của UBND huyện Hải Hà V/v phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu giáo dục quốc tế chất lượng cao

Đất thể dục thể thao

38
Trung tâm Văn hóa thể thao huyện, thị 

trấn Quảng Hà
5,599 2,67 2,93

LUK,HNK,

DGD,DGT,

ODT

TT Quảng Hà

Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm 

văn hóa thể thao huyện Hải Hà; QĐ 3305/QĐ-

UBND ngày 5/11/2020 của UBND huyện Hải 

Hà V/v phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm văn hóa thể thao 

huyện Hải Hà

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Móng 

Cái ( dự án 

thu hút đầu 

tư)

Đất giao thông

39

Đường đấu nối từ chợ Hải Hà ra đường 

lâm nghiệp thuộc dự án trung tâm 

thương mại dịch vụ, chợ dân sinh và khu 

dân cư phía nam thị trấn Quảng Hà, 

huyện Hải Hà(CT Đức Dương)

0,39 0,39 ODT,CLN TT Quảng Hà

Quyết định số 1912/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 28/6/2010 về 

thực hiện dự án trung tâm thương mại dịch vụ, 

chợ dân sinh và khu dân cư phía nam thị trấn 

Quảng Hà, huyện Hải Hà; Quyết định số 

2941/QĐ-UBND ngày 01/10/2010  của UBND 

tỉnh phê duyệt dự án

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021



40

Đường cửa ngõ đô thị 340 mở rộng nằm 

trong khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh

2,00 2,00 RSX Quảng Đức

Quyết định số 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh ngày 17/3/2011 về phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

khu cử khẩu Bắc Phong Sinh huyện Hải Hà. 

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

41
Tuyến đường trục chính số 2 khu CN 

cảng biển Hải Hà 
26,00 0,15 25,85 RSX,BCS

TT  Quảng Hà, 

Quảng Phong

Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 11/9/2018 

của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án

NQ số 183 ngày 

5/7/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

42

Đường ra khu sản xuất tập trung đoạn từ 

nhà ông Ký đến vùng nuôi trồng thủy sản 

tập trung (thôn 9) xã Quảng Phong

0,85 0,03 0,82 RPH Quảng Phong

Quyết định số 3039A/QĐ-UBND ngày 

10/10/2017 của UBNDhuyện về việc  phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án

NQ số 64 ngày 

7/7/2017

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

43

Đường trục chính số 2 nối KCN Te 

xhong với trung tâm thị trấn Quảng Hà 

(qua xã Quảng Trung, Quảng Điền cũ) 

5,78 0,13 5,65

LUC,LUK,

HNK,NTS,

ODT,BCS

TT Quảng Hà

Quyết định số 64A/QĐ-HĐND ngày 17/7/2018 

của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

44
Tuyến đường trục chính số 1 nối KCN 

Te xhong với thị Trấn Hải Hà
5,57 0,22 5,35

LUC,HNK,

CLN,NTS,O

DT

TT Quảng Hà

Quyết định số 93A/QĐ-HĐND ngày 10/9/2019 

của HĐND huyện Hải Hà về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. Tuyến đường trục chính số 

1 nối khu công nghiệp te xhong với trung tâm 

thị trấn Quảng Hà.

 (NQ số 228/NQ-

HĐND  ngày 

7/12/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

45
Tuyến đường trục chính số 3 nối KCN 

Texhong với TT Quảng Hà
7,87 0,8 7,07

LUC,LUK,C

LN,NTS,BC

S,HNK,OD

T,SON,DV

H,DTT

TT Quảng Hà

Quyết định số 170/QĐ-KKT ngày 22/9/2015 

của Ban Quản lý Khu kinh tế  “V/v phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Móng 

Cái 

46

Đường nối QL 18A đi qua xã Quảng 

Long vào bản Sán Coọc, xã Quảng Sơn, 

huyện Hải Hà

3,13 1,18 1,95

LUK,HNK,

CLN,RSX,O

NT

Quảng Long, 

Quảng Sơn

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày28/8/2019 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: Đường nối 

QL 18A đi qua xã Quảng Long vào bản Sán 

Coọc, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

 (NQ số 228/NQ-

HĐND  ngày 

7/12/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

47 Bến cảng đa năng đảo miều giai đoạn I 22,54 22,54
Quảng Phong, 

Cái Chiên

QĐ số 62/QĐ-KKT của ban quản lý khu kinh tế 

ngày 27/3/2015 về phê duyệt QH chi tiết ; Quyết 

định số 582/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chủ trương đầu 

tư dự án bến cảng đa năng giai đoạn 1 tại đảo 

Hòn Miều

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021



48

Xây dựng cầu thay thế đường tràn qua 

lối mở Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý 

Hỏa (Trung Quốc)

0,32 0,32
SON,DTL,B

CS
Quảng Đức

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND 

huyện Hải Hà về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 nhà, sân bãi đỗ xe kiểm hoá và dịch vụ 

cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh; Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 

của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Xây 

dựng cầu thay thế đường tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh 

(Việt Nam) - Lý Hoả (Trung Quốc) 

Đất thủy lợi

49

Tràn xả lũ thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh (hồ Chúc 

Bài Sơn)

0,69 0,69 RSX Quảng Sơn

Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 

của UBND tỉnh phê duyệt tiểu dự án 2 thuộc dự 

án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8)

 (NQ số192/NQ-

HĐND  ngày 

30/7/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

50
Tu bổ, nâng cấp tuyến đê thôn 4 xã 

Đường Hoa, huyện Hải Hà
0,78 0,78 LUK,DGT Đường Hoa

Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, nâng 

cấp đê thôn 4 xã Đường Hoa, huyện Hải hà

 (NQ số192/NQ-

HĐND  ngày 

30/7/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

51
Hệ thống cống tiêu thoát nước KDC hiện 

trạng chợ trung tâm Hải Hà 2
0,80 0,46 0,34

LUC,HNK,

CLN,NTS,O

DT

TT Quảng Hà 

Quyết định số 97A/QĐ-HĐND ngày 25/9/2019 

của HĐND huyện Hải Hà Quyết định phê duyệt 

dự án: Hệ thống cống tiêu thoát nước khu dân 

cư hiện trạng chợ trung tâm Hải Hà 2

 (NQ số 228/NQ-

HĐND  ngày 

7/12/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

52
Cấp nước sạch tập trung thôn 6 xã 

Quảng Phong
0,18 0,18

LUK,CLN,

DGT
Quảng Phong

Quyết định 3655/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước 

sinh hoạt tập trung thôn 6 xã Quảng Phong, 

huyện Hải Hà.

 (NQ số 228/NQ-

HĐND  ngày 

7/12/2019)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

Đất Tôn giáo

53 Mở rộng chùa Hải Hà 0,24 0,12 0,12
DGT,MNC,

ODT
TT Quảng Hà

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trong khu 

kinh tế cửa 

khẩu Móng 

Cái

Đất di tích TON



54
QH Đền Trần Hưng Đạo thành di tích 

lịch sử
0,3 0,30

DGT,SON,B

CS,TIN
TT Quảng Hà

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;  Quyết định 

693/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND 

huyện Hải Hà  về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  dự án trùng tu tôn tạo 

Đền Trần Hưng Đạo và xây dựng chùa tại xã  

Phú Hải (nay thuộc thị trấn Quảng Hà)

Đất Tín ngưỡng

55

Mở rộng khuôn viên Đình xã Cái Chiên 

tại thửa đất số 06 và 08, tờ bản đồ địa 

chính đất lâm nghiệp số 03

1,00 1,00 LUK,RSX Cái Chiên

Văn bản số 36/VB-UBND ngày 27/10/2020 của 

UBND xã Cái Chiên V/v đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất của các công trình , dự án trong kế 

hoạch sử dụng đất của xã Cái Chiên giai đoạn 

2021-2030

Đất Nghĩa trang

56

Mở rộng khuôn viên Mộ Mẹ VNAH tại 

thửa đất số 62, tờ bản đồ địa chính đất 

lâm nghiệp số 02

1,00 0,006 0,99 RSX Cái Chiên

Văn bản số 36/VB-UBND ngày 27/10/2020 của 

UBND xã Cái Chiên V/v đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất của các công trình , dự án trong kế 

hoạch sử dụng đất của xã Cái Chiên giai đoạn 

2021-2030

Khu vực cần chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng 

đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất.

Đất sản xuất kinh doanh

57

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

và cung cấp thực phẩm an toàn tại thôn 4 

xã Quảng Chính

2,18 2,18 RSX Quảng Chính

Quyết định 3452A/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 1/500  Khu giết mổ gia súc, gia 

cầm tập trung và cung cấp thực phẩm an toàn tại 

thôn 4 xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh; Nghị quyết số 89/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 13/12/2017

 ( NQ số 89 ngày 

13/12/2017)

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021



58 QH đất sản xuất kinh doanh 2,15 2,15 RSX Quảng Thành

Văn bản số 63/BC-UBND ngày 30/7/2017 của 

UBND xã Quảng Thành về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 trên địa bàn xã Quảng Thành

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

59
QH đất sản xuất kinh doanh (thôn 2 Hải 

Tiến)
1,00 1,00 RSX Quảng Thành

Văn bản số 63/BC-UBND ngày 30/7/2017 của 

UBND xã Quảng Thành về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 trên địa bàn xã Quảng Thành

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

60 Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị y tế 9,25 9,25
LUC,HNK,

NTS
Quảng Phong

Quyết định 112/QĐ-BQLKKT ngày 17/11/2020 

của Ban Quản lý KKt Quảng Ninh V/v phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự 

án Tổ hợp nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế 

tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 

số 4515/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh 

mục dự án có sử dụng đất, sử dụng vốn ngoài 

ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 dự 

án trên địa bàn huyện Hải Hà; 

61 Nhà máy sản xuất công cụ y khoa 9,25 9,25
LUC,HNK,

NTS,CLN
Quảng Phong

Quyết định số 116/QĐ-BQLKKT ngày 4/12/220 

của Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh Về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Dự án Nhà máy sản xuất công cụ y khoa 

tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 

số 4515/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh 

mục dự án có sử dụng đất, sử dụng vốn ngoài 

ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 dự 

án trên địa bàn huyện Hải Hà; 

Đất khu vui chơi, giải trí

62
Xây dựng điểm vui chơi, giải trí thể thao 

xã Quảng Đức
0,5 0,5

LUC,LUK,C

LN,RPH,BC

S

Quảng Đức

Quyết định số 3293A/QĐ-UBND ngày 

11/10/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 

điểm vui chơi giải trí, thể thao xã Quảng Đức, 

huyện Hải Hà



Đất khai thác VL

63

Dự án đầu tư khai thác mỏ sét tại xã 

Quảng Phong huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh.

12,88 12,88 Quảng Phong

Quyết định số 250/QĐ-BQLKKT ngày 

30/11/2017 của Ban quản lý khu Kinh tế về việc 

phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 

đầu tư khai thác mỏ sét tại xã Quảng Phong, 

huyện Hải Hà; Giấy phép khai thác số 1612/GP-

UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

64

Khu khai thác vật liệu đắp nền đường 

phục vụ thi công dự án đường cao tốc 

Vân Đồn- Móng Cái tại xã Quảng Long, 

huyện Hải Hà (điểm số 4)

11,09 11,09 Quảng Long

Quyết định số1966/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 192 ngày 

30/7/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

65

Khu khai thác vật liệu đắp nền đường 

phục vụ thi công dự án đường cao tốc 

Vân Đồn- Móng Cái tại xã Đường Hoa, 

huyện Hải Hà (điểm số 3)

4,29 4,29 Đường Hoa

Quyết định số1991/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 192 ngày 

30/7/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

66

Khu khai thác vật liệu đắp nền đường 

phục vụ thi công dự án đường cao tốc 

Vân Đồn- Móng Cái tại xã Quảng Thịnh, 

huyện Hải Hà (điểm số 6)

7,40 7,4 Quảng Thịnh

Quyết định số1967/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 192 ngày 

30/7/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

67

Khu khai thác đất thuộc dự án đường cao 

tốc Vân Đồn- Móng Cái (điểm số 1) xã 

Quảng Thành, huyện Hải Hà

8,86 8,86 Quảng Thành

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 khu khai thác đất thuộc dự 

án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

Dự án thuộc khu 

KT cửa khẩu Móng 

Cái không phải 

thông qua Nghị 

quyết  HĐND tỉnh.

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

68

Khu khai thác vật liệu đắp nền đường 

phục vụ thi công dự án đường cao tốc 

Vân Đồn- Móng Cái tại xã Quảng Sơn 

huyện Hải Hà ( điểm số 5)

6,62 6,62 Quảng Sơn

Quyết định số1968/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 192 ngày 

30/7/2019

Chuyển tiếp 

năm 2020 

sang năm 

2021

69

Khu khai thác đất phục vụ thi công san 

lấp mặt bằng dự án: Đầu tư kinh doanh 

hạ tầng khu CN tex hong Hải Hà giai 

đoạn 2.

43,50 4,30 39,20 RSX Quảng Phong

Quyết định số 113/QĐ-BQLKKT ngày 

30/6/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 khu 

khai thác đất phục vụ thi công san lấp mặt bằng 

dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN 

Texhong Hài Hà giai đoạn 1, huyện Hải Hà

 ( Văn bản số 

810/HĐND-KTNS 

ngày 21/11/2017 

của Thường trực 

HĐND tỉnh)

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021



70 Khai thác VLXD thôn 6 10,00 10,0 RSX Quảng Phong

71 Khai thác VLXD 20,00 20,0 RSX Quảng Thành

Đất ở

72
Chuyển đất cây lâu năm trong khuôn 

viên sang đất ở trên địa bàn thị trấn
0,48 0,48 CLN TT Quảng Hà

Văn bản số 305/UBND ngày 14/9/2017 của Ủy 

ban nhân dân thị trấn Quảng Hà về đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất năm 2018. 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

73
Chuyển mục đích đất Sản xuất kinh 

doanh sang đất ở (phố Mi Sơn)
0,02 0,02 SKC TT Quảng Hà

Văn bản số 224/VB-UBND ngày 25/10/2019 

của UBND thị trấn Quảng Hà về việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 và cung cấp hồ sơ dự án, danh mục 

công trình nhà nước thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Quảng Hà.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

74

Chuyển mục đích đất lâu năm, cây hàng 

năm trong khuôn viên sang đất ở các 

thôn trên địa bàn xã Quảng Trung (nay 

thuộc thị trấn Quảng Hà)

0,50 0,50 CLN,HNK TT Quảng Hà

Văn bản số 99/UBND ngày 8/10/2019 của 

UBND xã Quảng Trung (nay huộc thị trấn 

Quảng Hà) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

Quyết định số: 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch 

nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử 

dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số: 3796/QĐ-

UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản đối với đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số: 4347/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều 

chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3872/QĐ-

UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh; 

Quyết định số: 4402/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh một số nội 

dung của Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 

05/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật 

liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh



75

Chuyển mục đích đất cây lâu năm, cây 

hàng năm trong khuôn viên sang đất ở 

trên địa bàn xã Phú Hải (nay thuộc thị 

trấn Quảng Hà)

1,00 1,00 CLN,HNK
Thị trấn Quảng 

Hà

Văn bản số 114/BC-UBND ngày 10/10/2019 

của UBND xã Phú Hải (nay thuộc TT Quảng 

hà) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn xã 

Phú Hải

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

76

Chuyển mục đích đất BHK xen kẹp 

trong khu dân cư sang đất ở (thửa số 211 

tờ BĐĐC số 19 thôn 4; thửa số 430, tờ 

số 11 thôn 3)

0,10 0,10 HNK TT Quảng Hà

Văn bản số 61/BC-UBND ngày 10/10/2019 của 

UBND xã Quảng Điền (nay thuộc TT Quảng 

Hà) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên 

địa bàn xã Quảng Điền trong năm 2020

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

77

Chuyển mục đích đất cây hàng năm, cây 

lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản trong 

khuôn viên sang đất ở tại các thôn trên 

địa bàn xã Quảng Điền (nay thuộc thị 

trấn Quảng Hà)

2,00 2,00
CLN,HNK,

NTS
TT Quảng Hà

Văn bản số 61/BC-UBND ngày 10/10/2019 của 

UBND xã Quảng Điền (nay thuộc TT Quảng 

Hà) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên 

địa bàn xã Quảng Điềni  trong năm 2020

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

78
Chuyển mđ đất trồng lúa sang đất ở. 

Thửa 92(12) (Quảng Điền cũ)
0,02 0,02 LUC TT Quảng Hà

79
Chuyển MD đất hàng năm khác sang đất 

ở. Thửa 159(16) (Quảng Điền cũ)
0,03 0,03 HNK TT Quảng Hà

80
Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở. Thửa 23(19) (Quảng Điền cũ)
0,03 0,03 CLN TT Quảng Hà

81

Chuyển đất cây hàng năm; cây lâu năm 

liền kề trong khuôn viên sang đất  ở  tại 

các thôn trên địa bàn xã

0,80 0,80 CLN,HNK Quảng Đức

Văn bản số 109/BC-UBND ngày 20/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Đức về đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất năm 2018. 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

82

Chuyển đất cây lâu năm, cây hàng năm 

liền kề trong khuôn viên sang đất  ở  tại 

các thôn trên địa bàn xã

0,70 0,70 CLN,HNK Quảng Sơn

Văn bản số 29/BC-UBND ngày 20/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn về đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất năm 2019. 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

83
Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở. Thửa 33(132)
0,03 0,03 CLN Quảng Sơn

84

Chuyển đất cây hàng năm; cây lâu năm 

liền kề trong khuôn viên sang đất  ở  tại 

các thôn trên địa bàn xã Quảng Thắng 

(nay thuộc xã Quảng Minh)

0,50 0,50 CLN,HNK Quảng Minh

Công văn số 79A/BC-UBND ngày 12/10/2019 

của UBND xã Quảng Thắng  về việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn xã Quảng Thắng trong năm 2020 

(nay thuộc xã Quảng Minh) 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021



85

Chuyển mục đích đất BHK xen kẹp 

trong khu dân cư sang đất ở thôn 4 (thửa 

số179 tờ BDĐC số 39 xã Quảng Thắng) 

(nay thuộc xã Quảng Minh) 

0,02 0,02 HNK Quảng Minh

Công văn số 79A/BC-UBND ngày 12/10/2019 

của UBND xã Quảng Thắng  về việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn xã Quảng Thắng trong năm 2020 

(nay thuộc xã Quảng Minh) 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

86

Chuyển đất cây lâu năm, cây hàng năm 

trong khuôn viên sang đất ở liền kề tại 

các thôn trên địa bàn xã

1,10 1,10 CLN,HNK Quảng Minh

Công văn số 79A/BC-UBND ngày 12/10/2019 

của UBND xã Quảng Minh về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn xã Quảng Minh năm 2020 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

87
Chuyển MD đất hàng năm khác sang đất 

ở. Thửa 126 tờ 39; thửa 263 tờ 33
0,08 0,08 HNK Quảng Minh

88

Chuyển mục đích đất Luk, đất BHK sang 

đất ở xen cư thửa số118 tờ BĐĐC số 40, 

thửa số 471,500,501 tờ 60, 

0,06 0,06 LUK,HNK Quảng Chính

Văn bản số 192/VB-UBND ngày 10/10/2019 

của UBND xã Quảng Chính  về việc llaapj kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020, danh mục thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

89

Chuyển mục đích đất cây hàng năm khác 

sang đất ở xen cư. Thửa 1 tờ 57; thửa 65 

tờ 56; thửa 104 tờ 23; thửa 129 tờ 37; 

thửa 87 tờ 44; thửa 169 tờ 50

0,29 0,29 HNK Quảng Chính

Văn bản số 192/VB-UBND ngày 10/10/2019 

của UBND xã Quảng Chính  về việc lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020, danh mục thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

90

Chuyển mục đích đát cây hàng năm, cây 

lâu năm sang đất ở xen cư thửa số 

37,39,42 tờ bản đồ số 55

0,10 0,10
HNK,CLN,

NTS
Quảng Chính

91

Chuyển mục đích đát cây hàng năm sang 

đất ở xen cư thửa số 4,5, 37,38,39,42 tờ 

bản đồ số 56

0,20 0,20 HNK Quảng Chính

92

Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở. thửa 156 tờ 56;  thửa 149 tờ 

17; thửa 190 tờ 37; thửa 272 tờ 33; thửa 

99 tờ 56; thửa 81(55); thửa 416(57); 

thửa 44,124(59); thửa 17(28); thửa 

140(48); thửa 441(46); thửa 93(43); thửa 

128(44); thửa 411(31); thửa 145B2(37); 

thửa 43B(54); thửa 157,214(56); thửa 

453,309(60); thửa 260(43); thửa 

486+440A,295(46); thửa 151(61)

0,40 0,40 CLN Quảng Chính

Văn bản số 192/VB-UBND ngày 10/10/2019 

của UBND xã Quảng Chính  về việc lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020, danh mục thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021



93

Chuyển mục đích đất trồng cây hàng 

năm sang đất ở. Thửa 174,185 tờ 43; 

thửa 65,70 tờ 56; thửa 1 tờ 57; 

0,14 0,14 HNK Quảng Chính

94
Chuyển mđ đất trồng lúa sang đất ở. 

Thửa 60 tờ 19; thửa 454 tờ 60
0,04 0,04 LUK Quảng Chính

95
Chuyển mđ đất nuôi trồng thủy sản sang 

đất ở. Thửa 411 tờ 31
0,03 0,03 NTS Quảng Chính

96
Chuyển mục đích đất cây lâu năm sang 

đất ở xen cư thửa số 101 tờ số 43 thôn 4)
0,07 0,07 CLN Quảng Long

Văn bản số 68/BC-UBND ngày 19/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Long về đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất năm 2019. (UBND huyện 

có trách nhiệm rà soát đảm bảo phù hợp các 

Quy hoạch và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

tỉnh)

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

97

Chuyển mục đích đất cây lâu năm sang 

đất ở xen cư thửa số 34 tờ số 69; thửa số 

368 tờ bản đồ số 44 (thôn 3) thửa số 224 

tờ số 18 (thôn 5)

0,08 0,08 CLN,HNK Quảng Long

Văn bản số 68/BC-UBND ngày 19/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Long về đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất năm 2019. 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

98
Chuyển mục đích xen cư thửa số 73 tờ số 

43 (thôn 4)
0,04 0,04 LUK Quảng Long

Văn bản số 68/BC-UBND ngày 19/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Long về đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất năm 2019. 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

99
Chuyển MD đất trồng cây lâu năm sang 

đất ở. Thửa 127 tờ 15; Thửa 103 tờ 28
0,05 0,05 CLN Quảng Long

100

Chuyển mục đích đất cây lâu năm, cây 

hàng năm trong khuôn viên đất ở sang 

đất ở tại các thôn trên địa bàn xã. 

1,00 1,00 CLN,HNK Quảng Phong

Văn bản số 258/BC-UBND ngày 09/10/2019 

của UBND xã Quảng Phong về việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn xã Quảng Phong

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

101

Chuyển mục đích đất BHK xen kẹp 

trong khu dân cư sang đất ở thửa 304 tờ 

55 thôn 1;thửa125 tờ 54;(thôn 1) 

0,10 0,10 HNK Quảng Phong

Văn bản số 258/BC-UBND ngày 09/10/2019 

của UBND xã Quảng Phong về việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn xã Quảng Phong

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

102
Chuyển MD đất hàng năm khác sang đất 

ở. Thửa 105,106,110,112(55)
0,06 0,06 HNK Quảng Phong



103

Chuyển mục đích đất cây lâu năm sang 

đất ở xen cư thửa số 106 tờ bản đồ số 9 

(thôn 2) thửa số 246 tờ số 4 (thôn 1) xã 

Tiến Tới (nay thuốc xã Đường Hoa)

0,04 0,04 CLN Đường Hoa

Văn bản số 160/VB-UBND ngày 09/10/2019 

của UBND xã Tiến Tới về việc đăng ký các 

công trình dự án để thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 trên địa bàn xã Tiến Tới.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

104

Chuyển mục đích xen cư thửa số 87 tờ số 

51  (cây hàng năm thôn 3), thửa số 25 tờ 

bản đồ số 61(cây lâu năm thôn 9) xã 

Đường Hoa)

0,05 0,05 CLN,HNK Đường Hoa

Văn bản số 47/BC-UBND ngày8/8/2017 của 

UBND xã Đường Hoai về việc đăng ký nhu cầu 

sử dụng đất trên địa bàn xã Đường Hoa  trong 

năm 2018

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

105

Chuyển mục đích sử dụng đất cây lâu 

năm, cây hàng năm trong khuôn viên đất 

ở sang đất ở liền kề tại các thôn trên địa 

bàn xã (đã thực hiện 0,07ha). Thửa 

208(72); 47B(74); 11A(69); 

19,147(80,81); 262(66); 

114,209D,143,238,224,281,239A,266,

254,41A,223B,106,223A(72); 22D(67); 

08(68); 13(74); 221(70); 90(59); 

110(58); 303,298(66); 02(75); 

70,127,135,146(59).

1,70 1,70 CLN,HNK Cái Chiên

Văn bản số 02/VB-UBND ngày14/11/2019 của 

UBND xã Cái Chiên về việc đăng ký các công 

trình dự án để thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn xã .

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

106

Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở xen cư:  Thửa 

11,12,71,297,317 tờ BĐ ĐC số 74

0,05 0,05 CLN Cái Chiên
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 của 

UBND huyện Hải Hà  V/v phê duyệt mặt bằng 

cấp đất xen cư để giao cho hộ nghèo là đối 

tượng thụ hưởng theo quyết  định 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

107

Chuyển mục đích đất trồng cây hàng 

năm sang đất ở xen cư:  Thửa 16,17, 

48,49,19, tờ BĐ ĐC số 69; Thửa 

154,155, 233,285,286 tờ BĐ ĐC số 72; 

Thửa 61 tờ BĐĐC số 74, thửa 263,273 

tờ BĐ ĐC số 66; 

0,20 0,20 HNK Cái Chiên

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 của 

UBND huyện Hải Hà  V/v phê duyệt mặt bằng 

cấp đất xen cư để giao cho hộ nghèo là đối 

tượng thụ hưởng theo quyết  định 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

108

Chuyển mục đích đất cây lâu năm, cây 

hàng năm trong khuôn viên sang đất ở 

trên địa bàn xã

1,00 1,00 CLN,HNK Quảng Thịnh

Văn bản số 207/BC-UBND ngày 21/9/2018 của 

UBND xã Quảng Thịnh về việc đăng ký nhu cầu 

để lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2019 trên 

địa bàn xã Quảng Thịnh

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

109

Chuyển mục đích đất sản xuất kinh 

doanh sang đất ở (thửa 242b tờ BĐ ĐC 

số 34)

0,04 0,04 SKC Quảng Thịnh

Văn bản số 207/BC-UBND ngày 21/9/2018 của 

UBND xã Quảng Thịnh về việc đăng ký nhu cầu 

để lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2019 trên 

địa bàn xã Quảng Thịnh



110

Chuyển MD đất hàng năm khác sang đất 

ở. Thửa 448 tờ 26; thửa 121A tờ39; thửa 

220+205B tờ 34

0,09 0,09 HNK Quảng Thịnh

111

Chuyển đất cây hàng năm, cây lâu năm 

liền kề trong khuôn viên sang đất ở  tại 

các thôn trên địa bàn xã

0,60 0,60 CLN,HNK Quảng Thành

Văn bản số 207/BC-UBND ngày 21/9/2018 của 

UBND xã Quảng Thịnh về việc đăng ký nhu cầu 

để lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2019 trên 

địa bàn xã Quảng Thịnh

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

Nuôi trồng thủy sản

112

Chuyển đất lúa kém hiệu quả và đất bằng 

chưa sử dụng sang đất nuôi trồng thủy 

sản thôn 4 

14,30 0,8 13,50 LUK,HNK Đường Hoa

Văn bản số 47/BC-UBND ngày 08/8/2018 của 

UBND xã Đường Hoa về việc đăng ký nhu cầu 

để lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2019 trên 

địa bàn xã Đường Hoa

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

113 Khu nuôi trồng thủy sản đảo hòn Mĩ 2,00 2,00 BCS Quảng Phong

Công văn số 68/BC-UBND ngày 24/8/2017 của 

UBND xã Quảng Phong về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất để lập KHSD đất năm 2018 trên 

địa bàn xã Quảng Phong; 

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

114 Nuôi trồng thủy sản thôn Cái Chiên 2,7 2,70 MNC Cái Chiên
Công văn số35/BC-UBND ngày 28/9/2017 của 

UBND xã Cái Chiên;  

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

115

Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng rừng ở 

hòn Ba Rèm Đông (trong đó NTS = 11,0 

ha, trồng rừng 5.70 ha)

16,7 16,70 BCS Cái Chiên

Công văn số 35/BC-UBND ngày 28/9/2017 của 

UBND xã Cái Chiên; Quyết định số: 2399/QĐ-

UBND ngày 26/10/2011 của ỦY ban nhân dân 

huyện Hải Hà về phê duyệt quy hoạch nông thôn 

mới xã Cái Chiên

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

116 Nuôi trồng TS đảo Vạn Nước 4,8 4,80 BCS Cái Chiên

Công văn số 35/BC-UBND ngày 28/9/2017 của 

UBND xã Cái Chiên; Quyết định số: 2399/QĐ-

UBND ngày 26/10/2011 của ỦY ban nhân dân 

huyện Hải Hà về phê duyệt quy hoạch nông thôn 

mới xã Cái Chiên

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

Đất trồng cây hàng năm khác



117 Dự án trồng cây dược liệu thôn 3 13,31 5,0 8,31 RSX Quảng Thịnh

Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án;   Quyết định số 1828/QĐ-

UBND ngày 31/7/2015 của UBND huyện Hải 

Hà về phê duyệt quy hoạch chi tiết; Nghị quyết 

số 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh.

Chuyển từ 

KH 2020 

sang năm 

KH 2021

118
Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành KM 

272 Quốc lộ 18A
0,25 0,25 RSX Quảng Thành

QĐ số 417/QĐ-UBND ngày 4/3/2020 của 

UBND huyện Hải Hà V/V phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu Quảng 

Thành KM 272 quốc lộ 18A tại xã Quảng 

Thành, huyện Hải Hà; Văn bản 2570/UBND-

KTHT ngày 2/11/2020 của UBND huyện Hải 

Hà V/v xin ý kiến thực hiện dự án cửa hàng 

xăng dầu Quảng Thành KM 272 quốc lộ 18A tại 

xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

119

Cây xăng dầu và khu dịch vụ tiện ích 

phục vụ nhu cầu người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà tại xã 

Quảng Điền

1,42 1,42 LUK,HNK TT Quảng Hà

Quyết định 3666/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 

của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

cửa hàng cây xăng và khu dịch vụ tiện ích phục 

vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện Hải Hà tại xã Quảng Điền.

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Móng 

Cái

120
Khu dân cư đô thị tại xã Quảng Trung 

(nay thuộc thị trấn Quảng Hà)
7,96 1,21 6,75

LUC,HNK,

CLN,BCS,D

GT,BCS

Thị trấn Quảng 

Hà

Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 

24/10/2019 của UBND huyện Hải Hà phê duyệt 

QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thôn 

1, xã Quảng Trung huyện Hải Hà.

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

Chuyển tiếp  

 năm 2020 

sang 2021

121
Quy hoạch đất ở (2 điểm) phố Lý 

Thường Kiệt; QH đất ở phố Mi Sơn
0,05 0,05 BCS

Thị trấn Quảng 

Hà

Văn bản số 195/UBND của Ủy ban nhân dân thị  

 trấn Quảng Hà ngày 16/8/2016 về đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2017; Bản vẽ mặt bằng QH đất ở phố Lý 

Thường Kiệt, QH đất ở phố Mi Sơn được 

UBND huyện phê duyệt.

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

Công trình dự án sử dụng vào quỹ đất do Nhà nước quản lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất



122
Khu dân cư phố Ngô Quyền, thị trấn 

Quảng Hà
0,09 0,09

Thị trấn Quảng 

Hà

123

Điểm QH đấu giá số 3, thôn 6

Điểm QH đấu giá số 4, thôn 7

Điểm QH đấu giá số 5, thôn 7

0,1 0,1 Đường Hoa

124

Đấu giá khu đất trạm y tế sang đất ở tại 

thôn 2 xã Tiến Tới (nay thuộc xã Đường 

Hoa) huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) 

0,02 0,02 DYT Đường Hoa

Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 

13/10/2017 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt sơ đồ mặt bằng các điểm quy hoạch 

đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn 1, thôn 2 xã 

Tiến Tới huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nghị 

quyết số 89/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của 

HĐN

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

125 Điểm xen kẹp số 1 bản Mả Thầu Phố 0,04 0,04 HNK Quảng Đức

Quyết định số1137/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Bắc 

Phong Sinh; 

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

126 Điểm xen kẹp số 2 bản Mả Thầu Phố 0,04 0,04 CLN Quảng Đức

Quyết định số1137/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Bắc 

Phong Sinh; 

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

127 Khu dân cư tại bản Kháy Phầu 0,16 0,16 LUC Quảng Đức

Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt QH chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500.

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

Trong Khu 

kinh tế cửa 

Khẩu Bắc 

Phong Sinh; 

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021



128

Điểm quy hoạch đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại thôn 1, thôn 2 xã Tiến Tới 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (nay 

thuộc xã Đường Hoa)

0,62 0,62 LUK,BCS Đường Hoa

Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 

13/10/2017 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt sơ đồ mặt bằng các điểm quy hoạch 

đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn 1, thôn 2 xã 

Tiến Tới huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nghị 

quyết số 89/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của 

HĐND

(NQ số 89 ngày 

13/12/2017)

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

129
QH xen cư điểm só 1 thôn 1 xã Tiến Tới 

(nay thuộc xã Đường Hoa)
0,009 0,009 CLN Đường Hoa Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc 

phê duyệt sơ đồ mặt bằng quy hoạch đất ở xen 

cư xã Tiến Tới, huyện Hải Hà (điểm số 1 thôn 1)

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

130
Quy hoạch đất xen cư đấu giá điểm số 01 

thôn 6 xã Quảng Minh
0,12 0,12 NTS Quảng Minh

Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt sơ đồ mặt 

bằng

 (NQ số 89 ngày 

13/12/2017)

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

131
Quy hoạch đất xen cư đấu giá điểm số 01 

thôn 5 xã Quảng Minh
0,02 0,02 HNK Quảng Minh

Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt sơ đồ mặt 

bằng

 (NQ số 89 ngày 

13/12/2017)

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

132 Điểm đất ở tại thôn 3 (điểm số 1) 0,46 0,46
LUC,LUK,

HNK
Quảng Long

Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày3/8/2018 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt tổng mặt 

bằng quy hoạch.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

133 Điểm đất ở xen cư tại thôn 4 0,06 0,06 LUC,HNK Quảng Long Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày3/8/2018 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt tổng mặt 

bằng quy hoạch.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

134 Điểm đất ở tại thôn 3 (điểm số 2) 0,32 0,32 LUC,LUK Quảng Long Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày3/8/2018 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt tổng mặt 

bằng quy hoạch.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

135 Điểm đất ở xen cư tại thôn 7 0,04 0,04 CLN Quảng Long

Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày3/8/2018 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt tổng mặt 

bằng quy hoạch.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021



136
Điểm dân cư nông thôn, khu đất công 

cộng tại thôn 5
1,24 0,18 1,06

LUC,HNK,

CLN,BCS
Quảng Long

Quyết định số 4003 A/QĐ-UBND 

ngày31/10/2018 của UBND huyện Hải Hà phê 

duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

137
Khu dân cư tự xây thôn 5 (đấu giá quyền 

sử dụng đất)
0,50 0,50 LUC,HNK Quảng Thịnh Quyết định số1049/QĐ-UBND ngày3/8/2018 

của UBND huyện Hải Hà phê duyệt tổng mặt 

bằng quy hoạch.

NQ số 212 ngày 

26/10/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

138
Điểm xen cư, xen kẹp thôn 6 xã Quảng 

Chính (499 TỜ 60)
0,020 0,020 HNK Quảng Chính

Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 của UBND huyện Hải Hà phê duyệt 

mặt bằng sử dụng đất

NQ số 228 ngày 

7/12/2019

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

139 QH đất ở Điểm 1(điểm dân cư <0,5ha) 0,14 0,14 HNK
Thôn 4, Quảng 

Chính

140 QH đất ở Điểm 2(điểm dân cư <0,5ha) 0,22 0,22 HNK
thôn 5, Quảng 

Chính

141 QH đất ở điểm 1 0,35 0,35 LUC,DGT
thôn 9, Đường 

Hoa

142 QH đất ở điểm 2 0,42 0,42 LUC
thôn 9, Đường 

Hoa

143 QH điểm 1 thôn 3 0,12 0,12 HNK Quảng Phong

144 Qh điểm 2 thôn 3 0,15 0,15 HNK,DGT Quảng Phong

145 Qh điểm 3 thôn 5 0,3 0,3 LUC Quảng Phong

146 QH điểm số 1- thôn Hải Tiến 0,38 0,38 RSX Quảng Thành

147 QH điểm số 2- Bản Quảng Hợp 0,32 0,32 CLN Quảng Thành

148 QH điểm số 3- thôn Hải Đông 0,42 0,42 CLN Quảng Thành

149 QH điểm số 4- thôn Hải Đông 0,17 0,17 LUC Quảng Thành

150 Khu vui chơi giải trí thôn Minh Tân 1,15 1,15 SKC,DCS Quảng Minh
Quyết định 306/QĐ-UBND ngày 06/2/2009 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

Văn bản 2976/SXD-QH ngày 14/8/2019 của Sở 

Xây dựng V/v triển khai lập quy hoạch các dự 

án Khu dân cư, nhóm nhà ở có diện tích  ≤ 3,0 

(ha) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; văn bản số 

5240/UBND-QH1 ngày 24/7/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai lập quy 

hoạch các dự án khu dân cư, nhóm nhà ở có 

diện tích ≤ 3,0 (ha) trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; văn bản số 544/UBND-QH1 ngày 

24/1/2019  về việc chấp thuận địa điểm, phê 

duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư (hoặc 

nhóm nhà ở) nằm xen kẹp trong các khu dân cư 

hiện có đã ổn định trên địa bàn các địa phương

Công trình dự án khác



151
Đấu giá khai thác khoáng sản tại xã 

Quảng Phong
8,3 0,9 7,40 RSX Quảng Phong

152 Đấu giá khai thác khoáng sản 7,78 7,78 RSX Quảng Thành

Thuộc KKT 

cửa khẩu 

Móng Cái; 

chuyển tiếp 

từ KH năm 

2020 sang 

KHnăm 

2021

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh  về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ 

lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; Văn bản số 

7253/TNMT-NKB ngày 14/11/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Quảng Ninh về việc rà 

soát , bổ sung các khu vực mỏ khoang sản vào 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để triển khai 

kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà.


