DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN XUÂN LỘC
(Kèm thông báo số 2241/TB-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Xuân Lộc)
TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

A. CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT NĂM 2020
1. Đất Quốc Phòng

1

Sở Chỉ huy thời chiến

Xuân Thành

CQP

Văn bản số 277/BCH-PTM ngày 06/8/2019 của Bộ Chỉ huy Quân
19,86 sự tỉnh Đồng Nai (Vb tối mật). Dự án thực hiện có nguồn gốc đất
công do nhà nước đang trực tiếp quản lý.

TT. Gia Ray

CAN

Văn bản số 7539/UBND-CNN ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh:
1,08 V/v lập dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát
PCCC huyện Xuân Lộc thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai

2. Đất an ninh

2

Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát PCCC huyện Xuân Lộc

3. Đất cụm công nghiệp

3

Cụm công nghiệp Xuân Hưng

Quyết định số 4860/QĐ-UBND
ngày 11/9/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi
16,40
thường, hỗ trợ do thu hồi đất. Trong đó, đã thu hồi
đất 14,02 ha, trong đó có 2,01 ha đất lúa)

Xuân Hưng

SKN

Xuân Hòa

TMD

0,75

Suối Cát

SKC

Văn bản số 7634/UBND-CNN ngày 20/07/2018 của UBND tỉnh:
0,05 V/v thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án địa điểm giết mổ gia cầm liên
chợ tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

4. Đất thương mại, dịch vụ

4

Trạm đăng kiểm

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị cấp quyết
định đầu tư dự án (Văn bản số 2300/SKHĐT-QLN ngày 20/6/2019)

5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

5

Điểm giết mổ Suối Cát

6. Đất phát triển hạ tầng

1

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

6.1. Đất cơ sở văn hoá

TT. Gia Ray

DVH

Quyết định số 4539/QĐ-UBND
2,15 ngày 24/12/2019 của UBND huyện về phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ do thu hồi đất

Nhà Văn hóa Stiêng Xuân Hòa

Xuân Hòa

DVH

Quyết định số 3024/QĐ-UBND
0,07 ngày 05/9/2019 của UBND huyện phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ do thu hồi đất

Nhà Văn hóa Chơ ro xã Xuân Thọ

Xuân Thọ

DVH

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND
0,08 huyện: V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2016-2020

6

Đền thờ Liệt sỹ

7

8

6.2. Đất cơ sở y tế

9

Trạm Y tế Xuân Thọ

Xuân Thọ

DYT

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất , hiện trạng đã hoàn thành và đi
0,14 vào hoạt động, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để chủ đầu tư lập hồ
sơ, hoàn thiện các thủ tục giao đất

10

Trạm Y tế Xuân Hòa

Xuân Hòa

DYT

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất , hiện trạng đã hoàn thành và đi
0,12 vào hoạt động, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để chủ đầu tư lập hồ
sơ, hoàn thiện các thủ tục giao đất

11

Trạm Y tế Xuân Trường

Xuân Trường

DYT

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất , hiện trạng đã hoàn thành và đi
0,08 vào hoạt động, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để chủ đầu tư lập hồ
sơ, hoàn thiện các thủ tục giao đất

12

Trạm Y tế Suối Cát

Suối Cát

DYT

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất , hiện trạng đã hoàn thành và đi
0,08 vào hoạt động, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để chủ đầu tư lập hồ
sơ, hoàn thiện các thủ tục giao đất

13

Bệnh viện dã chiến

Suối Cao

DYT

9,06

6.3. Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

2

Văn bản số 5891/UBND - KT ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh
Đồng Nai vv xây dựng bệnh viện dã chiến huyện Xuân Lộc

TT

14

15

16

17

Tên công trình

Trường Mầm Non Xuân Bắc

Trường MN Suối Cao (Điểm Chà Rang)

Trường MN Suối Cao (Điểm Gia Lào) (mở rộng)

Trường Mầm non Suối Cát

18

Trường TH Bán trú

19

20

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Xuân Bắc

Suối Cao

Suối Cao

Suối Cát

Cơ sơ pháp lý

DGD

Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Hồng đang sử
dụng đất tại xã Xuân Bắc để thực hiện dự án Trường MN Xuân
0,60 Bắc; Văn bản số 6508/UBND-TH ngày 19/9/2019 của UBND
huyện Xuân Lộc về việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho
trường Mầm Non Xuân Bắc. Đưa vào để thực hiện thủ tục quyết
định giao đất

DGD

Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 04/04/2007 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái
0,20
định cư dự án xây dựng phòng học mẫu giáo tại xã Suối Cao. Dự
án đã xây dựng nhưng chưa lập thủ tục giao đất

DGD

Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 04/04/2007 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái
0,11
định cư dự án xây dựng phòng học mẫu giáo tại xã Suối Cao. Hiện
trạng đã xây dựng, nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ giao đất

DGD

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND huyện
về việc thu hồi đất của hộ bà NguyễnThị Thu Giang và ông Lữ
0,15 Thanh Tòng tại xã Suối Cát, thực hiện dự án xây dựng Trường MN
Suối Cát. Hiện trạng đã xây dựng, nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ
giao đất

TT. Gia Ray

DGD

Nhà công vụ giáo viên trường dân tộc nội trú Điểu Xiểng (Nhà
công vụ giáo viên tại Xuân Định)

Xuân Định

DGD

Trường MN Xuân Hưng (mở rộng phân hiệu ấp 4)

Xuân Hưng

DGD

3

Báo cáo số 218/BC-TNMT ngày 17/07/2017 Phòng Tài nguyên và
môi trường: V/v phương án thực hiện xây dựng trường bán trú
đường Huỳnh Văn Nghệ, thị trấn Gia Ray. Thông báo số 385/TB1,20 UBND ngày 26/07/2017 của UBND huyện Kết luận của Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp giao ban đầu tuần. Văn bản số
4965/UBND-KT ngày 24/7/2019 của UBND huyện về việc triển
khai thực hiện dự án Trường bán trú Huỳnh Văn Nghệ
Thông báo thu hồi đất số 431, 432/KH-UBND ngày 12/9/2018 của
UBND huyện: V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
0,50
nhà công vụ của trường Phổ thông Dân tộc nội trú, THCS THPT
Điểu Xiểng
Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND huyện
về thu hồi đất của ông Lê Xuân Cư thực hiện dự án trường MN
0,17
Xuân Hưng. Hiện trạng đã xây dựng, nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ
sơ giao đất

TT
21

Tên công trình
Trường MN Xuân Thành (mở rộng phân hiệu Tân Hợp)

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch
Xuân Thành

DGD

0,43

Cơ sơ pháp lý

22

Trường MN Xuân Hưng (mở rộng phân hiệu ấp 5)

Xuân Hưng

DGD

Thông báo thu hồi đất số 71/TB-UBND ngày 02/3/2016 của
UBND huyệnvề việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây
0,05
dựng công trình Trường Mầm non Xuân Hưng (phân hiệu ấp 5).
Hiện trạng đã xây dựng, nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ giao đất

23

Trường TH Trần Hưng Đạo (mở rộng)

Xuân Hưng

DGD

0,46

DKH

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 12/06/2017 của UBND huyện
Xuân Lộc: Thu hồi đất thực hiện lập dự án Giếng khoan nghiên
0,12
cứu địa chất thủy văn và quan trắc nhiễm bẫn trên địa bàn huyện
Xuân Lộc

DKH

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 12/06/2017 của UBND huyện
Xuân Lộc: Thu hồi đất thực hiện lập dự án Giếng khoan nghiên
0,04
cứu địa chất thủy văn và quan trắc nhiễm bẫn trên địa bàn huyện
Xuân Lộc

Các xã

DGT

Quyết định số 2272/QĐ-UBND
ngày 27/4/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi
284,21
thường, hỗ trợ do thu hồi đất. Đã thu hồi(đã thu hồi đất 183,52 ha,
trong đó đất lúa 34,5 ha, đất rừng phòng hộ 6,75 ha)

TT. Gia
Ray, Xuân
Hiệp

DGT

Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND
huyện về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất

6.4. Đất cơ sở thể dục - thể thao
6.5. Đất cơ sở khoa học và công nghệ

24

25

Giếng khoan quan trắc (TD1, TD3, TD4, TD7, TD8, TD9,
TD13, TD14, TD21, TD22, TD23, TD28)

Giếng khoan quan trắc (NB-19AB; NB-22AB)

Các xã

Xuân Hiệp,
Xuân Tâm

6.6. Đất cơ sở dịch vụ xã hội
6.7. Đất giao thông

26

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

27

Mở rộng nút giao thông giữa đường Hùng Vương và Quốc lộ 1
(trước bưu điện huyện)

4

Quyết định số 36/QĐ-UBND
2,84 ngày 03/01/2020 của UBND huyện về việc thu hồi đất và phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực dự án

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

28

Đường Bảo Hòa - Long Khánh (Chiến Thắng - Long Khánh)

Bảo Hòa,
Xuân Định

DGT

Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của UBND tỉnh
Duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp đường Bảo Hòa
6,00 - Long Khánh, huyện Xuân Lộc. UBND tỉnh chấp thuận chuyển
đổi hình thức đầu tư dự án nâng cáp đường Bảo Hòa-Long Khánh
từ hình thức đối tác công tư sang hình thức đầu tư bằng ngân sách

29

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

TT. Gia
Ray, Xuân
Tâm

DGT

Quyết định số 4223/QĐ-UBND
4,50 ngày 25/12/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất

30

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (mở rộng)

TT. Gia Ray

DGT

Quyết định số 4223/QĐ-UBND
0,30 ngày 25/12/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất

31

Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km0+000 đến Km29+500

Các xã

DGT

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND
48,79 tỉnh: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2016-2020

32

Nút giao thông giữa đường ĐT.765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối
Cát)

33

Suối Cát,
Xuân Hiệp

DGT

2,62

Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương-Trần Phú

TT. Gia Ray

DGT

6,20

34

Ga Trảng Táo

Xuân Thành

DGT

1,07

35

Ga Bảo Chánh

Xuân Thọ

DGT

0,27

36

Ga Gia Ray

Xuân Trường

DGT

0,15

Các xã

DTL

6,60

Quyết định số 222/QĐ-UBND
ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất
Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh
Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020
Văn bản 7945/UBND-KTN về việc điều chỉnh vị trí, số lượng dự
án trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng
Bom
Văn bản 7945/UBND-KTN về việc điều chỉnh vị trí, số lượng dự
án trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng
Bom
Văn bản 7945/UBND-KTN về việc điều chỉnh vị trí, số lượng dự
án trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng
Bom

6.8. Đất thủy lợi

37

Tuyến kênh cấp 2 nội đồng Hồ Gia Măng

5

Quyết định số 3466/QĐ-UBND của UBND huyện phê duyệt dự án
đầu tư Kênh cấp 2 nội đồng Hồ Gia Măng

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

38

Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Bắc (trạm bơm, trạm cấp
nước)

Xuân Bắc

DTL

Văn bản số 533/UBND-ĐT ngày 24/06/2016 của UBND tỉnh: V/v
chấp thuận thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư nhà máy xử lý cung
0,31
cấp nước sạch nông thôn của Công ty TNHH Xây dựng Cường
Tịnh Phát tại xã Xuân Bắc

39

Hệ thống kênh mương Hồ Gia Măng

Xuân Tâm

DTL

Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND
0,95 huyện về thu hồi đất thực hiện dự án tuyến kênh mương hồ chứa
nước Gia Măng

6.9. Đất công trình năng lượng
40

Đường dây 110kV Cẩm Mỹ - Xuân Lộc và Trạm 110Kv Cẩm
Mỹ

Các xã

DNL

0,33

Dự án đã có Quyết định thu hồi đất năm 2015-2016, hiện trạng đã
xây dựng. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ xin thuê đất

41

Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối

Các xã

DNL

Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về
2,44 việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 KV Xuân Đông và hướng
tuyến đường dây đấu nối

42

Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và đấu nối

LangMinh,
Xuân Tâm

DNL

Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh:
1,01 V/v thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và hướng
tuyến đường dây đấu nối

6.10. Đất chợ
7. Đất bãi thải, xử lý chất thải
Dự án đã được thông qua tại Nghị Quyết số 38/2016/NQ-HĐND
ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

43

Điểm trung chuyển rác

Xuân Phú

DRA

0,40

44

Khu xử lý chất thải - Công ty TNHH Cù Lao Xanh

Xuân Tâm

DRA

Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện thu
1,88 hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu liên hợp xử lý chất
thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại tại xã Xuân Tâm

Xuân Định

ONT

7,15

Quyết định chủ trương đầu tư số 1169/QĐ-UBND ngày 22/4/2019
của UBND tỉnh

Suối Cao

ONT

6,39

Quyết định chủ trương đầu tư số 1028/QĐ-UBND ngày 14/4/2020
của UBND tỉnh Đồng Nai

TT. Gia Ray

ODT

15,24

8. Đất ở tại nông thôn
45

Khu dân cư Chiến Thắng

46

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn (Công ty TNHH
Ninh Thịnh)

47

Khu dân cư theo quy hoạch

6

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư khu dân cư theo quy hoạch

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

48

Khu tái định cư (phục vụ dự án đường Cao tốc Phan Thiết-Dầu
Giây)

TT. Gia Ray

ODT

49

Khu dân cư thị trấn Gia Ray

TT. Gia Ray

ODT

Cơ sơ pháp lý

Thông báo kết luận số 11534/TB-UBND ngày 09/10/2019 của
UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng-Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp và làm việc với đồng chí
9,45
Nguyễn Ngọc Đông-Thứ trưởng Bộ GTVT về công tác giải phóng
mặt bằng các dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường
cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.
47,50

9. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

50

Trung tâm hành chính ấp Bằng Lăng (gồm Trường học, trụ sở
ấp, sân bóng, chợ)

51

Trụ sở Chi cục Thuế

Xuân Tâm

TSC

Thông báo số 2929/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh:
Kết luận của Đ/c Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh tại buổi làm
6,50 việc với lãnh đạo huyện Xuân Lộc về tình hình KT-XH trong quý
I/2017 và những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai
các dự án trên địa bàn huyện

TT. Gia Ray

TSC

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất , hiện trạng đã hoàn thành và đi
0,40 vào hoạt động, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để chủ đầu tư lập hồ
sơ, hoàn thiện các thủ tục giao đất

Xuân
Trường

DTS

Văn bản số 3252/UBND-KT ngày 20/07/2018 của UBND huyện
Xuân Lộc: V/v thỏa thuận địa điểm cho BQL và Bảo vệ rừng,
0,12
DTQG núi Chứa Chan lập dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm
việc tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc

Xuân Hiệp

TON

0,50

Bảo Hòa

TON

Văn bản số 601/BTG-KTG ngày 27/07/2018 của Ban tôn giáo: V/v
1,25 thông tin, hướng dẫn Giáo xứ Xuân Bình về thủ tục giao đất tôn
giáo

Lang Minh

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
0,93 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

10. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

52

Văn phòng ban quản lý Di tích danh thắng núi Chứa chan

11. Đất cơ sở tôn giáo
53

Giáo xứ Suối Cát

54

Giáo xứ Xuân Bình

55

Chùa Phóng Sanh

7

Văn bản 1109/TNMT về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất của
Giáo xứ Suối Cát

TT

56

Tên công trình

Giáo xứ Chà Rang

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
0,92 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

Lang Minh

TON

Văn bản số 3603/UBND-NL ngày 06/8/2018 của UBND huyện
Xuân Lộc: V/v xử lý đơn kiến nghị của Trụ trì tịnh xá Giác Quang
0,35 xã Lang Minh. Giấy chứng nhận số 37/GCN-BTG ngày
18/08/2017 của ban Tôn giáo tỉnh: Công nhận cơ sở tôn giáo trực
thuộc Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Suối Cao

57

Tịnh xá Giác Quang

58

Họ đạo Cao Đài Xuân Lộc (Hội thánh Cao đài Tây Ninh)

Suối Cát

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
0,30 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

59

Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân
Lộc

Suối Cát

TON

0,46

60

Giáo xứ Xuân Bắc

Xuân Bắc

TON

Công trình quá 03 năm, cơ sở tôn giáo đã lập hồ sơ xin chuyển mục
2,12 đích sử dụng đất, đang được Sở Tài nguyên vâ Môi trường thụ lý,
giải quyết

61

Giáo xứ Xuân Tôn

Xuân Bắc

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
1,31 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

62

Chùa Quan Âm

Xuân Định

TON

0,44

63

Chi hội Hưng Xuân Tự

Xuân Hưng

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
0,12 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

64

Giáo xứ Tân Ngãi

Xuân Tâm

TON

1,45

65

Giáo xứ Trảng Táo

Xuân Thành

TON

Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/09/2017 của Ban Tôn giáo
0,80 tỉnh Đồng Nai: V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao
đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

66

Giáo xứ Thọ Hòa

Xuân Thọ

TON

Giáo xứ chưa lập hồ sơ xin chủ trương giao đất và đang được Sở
2,04 Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến tại Văn bản số 8265/STNMTCCQLĐĐ ngày 11/12/201

8

Đã có hiện trạng, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để hoàn thành thủ
tục về đất đai

Chùa Quan Âm đã lập hồ sơ xin chủ trương giao đất và đang được
Ban Tôn Giáo tỉnh thụ lý, giải quyết

Đã có hiện trạng, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để hoàn thành thủ
tục về đất đai

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

67

Giáo xứ Phú Xuân

Bảo Hòa

TON

Văn bản số 371/UBND-KGVX ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh
0,95 09/GCN-BTG ngày 20/8/2018 của
Ban Tôn giáo tỉnh

68

Giáo xứ Gia Lào

Suối Cao

TON

Văn bản số 128/GCN-BTG ngày 27/01/2010 của Ban Tôn giáo
0,92 tỉnh: GCN Công nhận tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo phận Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai

69

Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

Xuân Định

TON

0,30

70

Giáo xứ Xuân Hiệp

Xuân Hiệp

TON

71

Chùa Khánh Long

Xuân Hòa

TON

0,13

72

Chùa Đại Minh

Xuân Hưng

TON

2,35 Văn bản số 34/GCN-BTG ngày 14/6/2012 của Ban Tôn giáo tỉnh

73

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn ấp 4

Xuân Tâm

TON

0,06

Văn bản số 14/GCN-UBND ngày 02/6/2010 của UBND huyện
Xuân Lộc: GCN đăng ký hoạt động cộng đoàn dòng tu

74

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa ấp 5

Xuân Tâm

TON

0,16

Văn bản số 17/GCN-UBND ngày 02/6/2010 của UBND huyện
Xuân Lộc: GCN đăng ký hoạt động cộng đoàn dòng tu

75

Chùa Sơn Lâm

Xuân Thành

TON

1,15 Văn bản số 74/GCN-BTG ngày 25/8/2011 của Ban Tôn giáo tỉnh

76

Chùa Kỳ Thọ

Xuân Thọ

TON

0,98 Văn bản số 70/GCN-BTG ngày 26/10/2016 của Ban Tôn giáo tỉnh

77

Tịnh xá Tam Quy

Xuân Thọ

TON

0,24 Văn bản số 31/GCN-BTG ngày 18/02/2011 của Ban Tôn giáo tỉnh

78

Chùa Linh Nhã

Xuân
Trường

TON

0,15 Văn bản số 169/GCN-BTG ngày 11/06/2010 của Ban Tôn giáo tỉnh

79

Niệm phật đường Khánh Hạnh

Xuân Trường

TON

0,15 Văn bản số 56/GCN-BTG ngày 14/05/2009 của Ban Tôn giáo tỉnh

80

Tịnh Thất Viên Quang

Xuân Trường

TON

Hồ sơ xin chủ trương giao đất đang được Sở Tài nguyên và Môi
0,67 trường thụ lý theo Biên bản họp ngày 12/12/2019 của Sở Tài
nguyên và Môi trường

9

Văn bản số 21/GCN-UBND ngày 02/6/2010 của UBND huyện
Xuân Lộc GCN đăng ký hoạt động cộng đoàn dòng tu
Văn bản số 371/UBND-KGVX ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh.
Văn bản số 10/GCN-BTG ngày 20/8/2018 của Ban Tôn giáo tỉnh:
0,68
GCN Công nhận tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo phận Xuân Lộc,
tỉnh Đồng Nai
Đã có trên hiện trạng vào kế hoạch sử dụng đất để hoàn thành thủ
tục về đất đai

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

12. Đất có mặt nước chuyên dùng

81

Hồ Gia Ui 2

- Văn bản 2791/SKHĐT ngày 31/8/2017 của SKHĐT về triển khai
Văn bản 483/HĐND tỉnh thông báo về chủ trương đầu tư.
230,00 - Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND
tỉnh: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2016-2020

Xuân Hưng,
Xuân Hòa

MNC

Bảo Hòa

CLN

0,35

Xuân Trường

NKH

Dự án đã được UBND huyện trình điều chỉnh vị trí, quy mô trong
1,53 quy hoạch sử dụng đất (Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày
20/12/2018)

13. Giao đất nông nghiệp
82

Giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang Trang

Đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại văn bản số
9905/UBND-CNN ngày 29/9/2017

14. Vùng chăn nuôi tập trung

83

Trang trại chăn nuôi gà thịt công nghệ cao

84

Trang trại chăn nuôi và Nghiên cứu Gia cầm Proconco - Xuân
Lộc

Xuân Thọ

NKH

4,04

Quyết định chủ trương đầu tư số 4601/QĐ-UBND ngày
26/12/2018 của UBND tỉnh

85

ViNa Gà

Suối Cao

NKH

3,70

Quyết định chủ trương đầu tư số 1985/QĐ-UBND ngày 26/6/2019
của UBND tỉnh Đồng Nai

86

Trang trại chăn nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ 10.000 con

Xuân Phú

NKH

0,29

Quyết định chủ trương đầu tư số 1127/QĐ-UBND ngày 10/4/2020
của UBND tỉnh Đồng Nai

87

Trang trại chăn nuôi vịt đẻ trứng giống quy mô 75.000 con

Xuân Hòa

NKH

4,85

Quyết định chủ trương đầu tư số 1886/QĐ-UBND ngày 08/6/2020
của UBND tỉnh Đồng Nai

88

Xây dựng nhà máy ấp trứng vịt

Xuân Thành

NKH

1,49

Quyết định chủ trương đầu tư số 1040/QĐ-UBND ngày
03/04/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

89

Trang trại nuôi gà

Xuân Hưng

NKH

3,97

Quyết định chủ trương đầu tư số 2111/QĐ-UBND ngày
23/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

15. Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico

10

TT

90

Tên công trình

Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico (Phân khu 3D)

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

NKH

Dự án tổng diện tích 645,14 ha, Trong đó:
- Phân khu 3D tại xã Xuân Bắc diện tích 522,49 ha, đã hoàn thành
công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất diện tích 107,31 ha
(theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về việc giao
đất cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai để xây
415,18 dựng trang trại chăn nuôi heo thuộc Khu công nghiệp ứng dụng kỹ
thuật cao Thọ Vực tại xã Xuân Bắc và Quyết định số 2792/QĐUBND ngày 10/8/2017 về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục
đích xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao Thọ Vực).
Diện tích còn lại 415,18 ha đang thực hiện công tác thu hồi đất,
thuê đất.

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,09
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

Xuân Phú

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,10
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

Xuân Bắc

16. Các khu đất đấu giá

91

92

Đấu giá với mục đích đất ở tại thửa 50 tờ 40

Đấu giá với mục đích đất ở tại thửa 57 tờ 38

Xuân Phú

B. CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI VÀO KHSDĐ 2021
1. Đất ở tại nông thôn
93

Đấu giá thửa đất số 18 tờ bản đồ số 01 xã Xuân Định (Khu dất
Hội đông y thị xã Long Khánh)

Xuân Định

ONT

0,86

94

Đấu giá thửa đất số 35 tờ bản đồ số 47 xã Xuân Bắc (TT dân số
kế hoạch hóa gia đình huyện Xuân Lộc)

Xuân Bắc

ONT

0,07

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,13
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,02
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

95

96

Đấu giá thửa đất số 6 tờ bản đồ số 46 xã Xuân Tâm

Đấu giá thửa đất số 54B tờ bản đồ số 110 xã Xuân Tâm

Xuân Tâm

Xuân Tâm

11

TT

97

98

99

100

Tên công trình

Đấu giá thửa đất số 145 tờ bản đồ số 35 xã Xuân Trường

Đấu giá thửa đất số 66 tờ bản đồ số 16 xã Suối Cát

Đấu giá thửa đất số 24 tờ bản đồ số 26 xã Suối Cát

Đấu giá thửa đất số 77 tờ bản đồ số 8 xã Xuân Hiệp

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,08
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,02
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,72
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

Xuân Hiệp

ONT

Báo cáo số 308/BC-TNMT ngày 30/11/2020 của phòng Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất do
0,19
UBND cấp xã quản lý có lợi thế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện.

Xuân Phú

TMD

0,51

TT. Gia Ray

DTS

Văn bản số 183/NHCSXH_Xl ngày 23/9/2020 cảu Ngân hàng
0,20 chính sách xã hội huyện Xuân Lộc về việc xin bổ sung kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Bảo Hòa

DGD

0,34 Nhu cầu của trường để hoàn thành hồ sơ giao đất

Xuân Hưng

DGD

0,77 Nhu cầu của trường để hoàn thành hồ sơ giao đất

DGD

Văn bản số 3066/UBND-KT ngày 05/9/2016 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải
0,69
phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường THCS
Nguyễn Trãi, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc

Xuân Trường

Suối Cát

Suối Cát

2. Đất thương mại dịch vụ
101

Cửa hàng xăng dầu Đại Phú
3. Đất xây dựng tổ chức sự nghiệp

102

Ngân hàng Chính sách

4. Đất cơ sở giáo dục đào tạo
103

Trường mầm non Bảo Hòa (mở rộng)

104

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh

105

Trường THCS Nguyễn Trãi

Xuân Thọ

12

TT

106

Tên công trình

Mở rộng trường MN Xuân Trường (ấp Trung Lương)

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Xuân Trường

Cơ sơ pháp lý

DGD

Tờ trình số 257/TTR-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện
0,67 Xuân Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và Kế hoạch đầu tư công năm 2021

5. Đất giao thông

107

Đường Phước Bình – xã Xuân Thọ

Xuân Thọ

DGT

Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường
3,20 Phước Bình, xã Xuân Thọ;
Đã đăng ký vốn tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 của
UBND huyện Xuân Lộc về việc lập kế hoạch đầu tư công 2021

108

Đường Suối Rết B

Xuân Định

DGT

Tờ trình số 257 TTr/UBND ngày 09/11/2020 về việc kế hoạch đầu tư
6,82 công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021
của UBND huyện Xuân Lộc

109

Đường Gia Tỵ - Cao Su

Suối Cao

DGT

Tờ trình số 257 TTr/UBND ngày 09/11/2020 về việc kế hoạch đầu tư
29,89 công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021
của UBND huyện Xuân Lộc

110

Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm

Xuân Tâm,
Xuân Hưng

DGT

44,48 Đã đăng ký vốn tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 của

TT. Gia Ray

DGT

Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 về đánh giá tình hình
1,15 thực hiện kế hoạch đầu tư công 2020 về kế hoạch đầu tư công năm
2021

DGT

Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường
4,13 làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú;
Đã đăng ký vốn tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 của
UBND huyện Xuân Lộc về việc lập kế hoạch đầu tư công 2021

111

112

Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Đình Thương

Đường Làng dân tộc Chơro Xuân Phú

Xuân Phú

Kết luận số 3959/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh.
UBND huyện Xuân Lộc về việc lập kế hoạch đầu tư công 2021

13

TT

113

Tên công trình

Nâng cấp, mở rộng đường Thành Công, ấp Trung Nghĩa

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Xuân Trường

Cơ sơ pháp lý

DGT

Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng
2,10 cấp, sửa chữa đường Thành Công, xã Xuân Trường;
Đã đăng ký vốn tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 của
UBND huyện Xuân Lộc về việc lập kế hoạch đầu tư công 2021
Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện
Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường
5,50 Thọ Chánh- Thọ Tân, xã Xuân Thọ (từ Km 0+00 đến Km1+200);
Đã đăng ký vốn tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 của
UBND huyện Xuân Lộc về việc lập kế hoạch đầu tư công 2021

114

Đường Thọ Chánh - Thọ Tân.

Xuân Thọ

DGT

115

Đường Chiến Thắng - Nam Hà

Bảo Hòa

DGT

10,00

Xuân Bắc,
Suối Cao,
Suối Cát,
Xuân Thọ

DNL

16,10

Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/8/2020 về đánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch đầu tư công 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021

6. Đất năng lượng

116

Trạm 500kV Đồng Nai 2 và hướng tuyến đường dây 500kV,
220 kV đầu nối (ĐZ 500 Đồng Nai 2 rẽ trên hai mạch 3, 4 Vĩnh
Tân - Sông Mây; ĐZ 220kV bốn mạch xuất tuyến TC 220kV
trạm 500kV Đồng Nai 2 rẽ ĐZ 2 mạch Hàm Thuận - Đa Mi Xuân Lộc
8. Đất sinh hoạt cộng đồng

117

Nhà văn hoá ấp 2A

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

118

Nhà văn hoá ấp 3A

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

119

Nhà văn hoá ấp 3B

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

120

Nhà văn hoá ấp 4A

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

121

Nhà văn hoá ấp 5

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

122

Nhà văn hóa ấp 8

Xuân Bắc

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

14

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý
Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND huyện
Xuân Lộc cấp kinh phí cho xã Xuân Định

123

Nhà văn hóa ấp Bảo Thị

Xuân Định

DSH

0,22

124

Nhà văn hóa ấp Bưng Cần

Bảo Hòa

DSH

0,06 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

125

Nhà văn hóa ấp Hòa Hợp

Bảo Hòa

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

126

Nhà văn hóa khu Phố 6

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

127

Nhà văn hóa khu Phố 1

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

128

Nhà Văn hóa khu phố 5

TT. Gia Ray

DSH

0,06 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

129

Nhà Văn hóa khu phố 8

TT. Gia Ray

DSH

0,05 Nhu cầu của xã để hoàn thành hồ sơ giao đất

Suối Cát

TON

0,30

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

TT. Gia
Ray
TT. Gia
Ray

9. Đất cơ sở tôn giáo
130

Chùa Bảo Quang

131

Tịnh xá Ngọc Long II

Xuân Hòa

TON

0,32

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

132

Chùa Phước Thiện

Bảo Hòa

TON

0,12

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

133

Chùa Pháp Lâm

Suối Cát

TON

0,12

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

134

Chùa Hương Từ

Suối Cát

TON

0,86

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

135

Chùa Vân Quang

Xuân Thọ

TON

1,15

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

136

Chùa Hoa Nghiêm

Xuân Thọ

TON

0,10

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

137

Chùa Phước Liên

Xuân Thọ

TON

0,18

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

138

Thiền thất Quán Tâm

Xuân Thọ

TON

0,51

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

15

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
(xã, thị trấn)
kế hoạch

Cơ sơ pháp lý

139

Chùa Thọ Bình

Xuân Thọ

TON

0,12

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

140

Chùa Quỳnh Tâm

Xuân Thọ

TON

0,12

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

141

Tịnh xá Tam Quy 2

Xuân Thọ

TON

0,87

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

142

Chùa Thiền Lâm

Xuân Hưng

TON

1,50

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

143

Tịnh viện Phổ Minh

Xuân Hưng

TON

1,34

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

144

Chùa Bát Nhã

Xuân Hưng

TON

0,39

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

145

Chùa Linh Quang

Xuân Phú

TON

0,40

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

146

Chùa Tịnh Quang

Suối Cao

TON

0,30

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

147

Chùa Hưng Phước

Lang Minh

TON

0,40

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

148

Chùa Thiên Ân

Suối Cao

TON

0,23

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

149

Chùa Phật Hưng

Xuân Hưng

TON

1,60

Văn bản số 863/BTG-TCHC ngày 25/9/2020 của Ban tôn giáo tỉnh
Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

Xuân Hưng

NKH

12,01

Quyết định chủ trương đầu tư số 3630/QĐ-UBND ngày 5/10/2020
của UBND tỉnh

Xuân Thọ

NKH

24,44

Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020
của UBND tỉnh Đồng Nai

10. Đất nông nghiệp khác
150

Trang trại chăn nuôi gà thịt

151

Xây dựng trang trại chăn nuôi gà
C. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH NĂM 2021

1

Chuyển từ các loại đất nông nghiệp sang đất ở phục vụ nhu cầu
về đất ở phát sinh trong năm của các xã, thị trấn

Các xã,
thị trấn

23,01 Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân

2

Chuyển từ đất lúa sang đất ở phục vụ nhu cầu về đất ở phát sinh
trong năm của các xã, thị trấn

Các xã, thị
trấn

5,00 Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân

16

TT

Tên công trình

Địa điểm
Diện tích
Loại đất
Cơ sơ pháp lý
(xã, thị trấn)
kế hoạch
Các xã,
50,00 Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân
thị trấn

3

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

4

Chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Các xã,
thị trấn

5,50 Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân

5

Chuyển mục đích không phải xin phép

Các xã,
thị trấn

216,00 Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân

17

