
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3-1 /NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 thảng 12 năm 2017 

NGHỊ QUYẾT 
về điều chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; 

dự án có chuyến mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHẬN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU 

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017) 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Xét Tờ trình sổ 7249/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của ủy ban 

nhân dân Thành phô vê việc xét điêu chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần 
thu hôi đát; dự án có chuyên mục đích sử dụng đât trông lúa, đât rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phô; Báo cáo thâm tra sô 724/BC-HĐND 
ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Đô thị Hội đông nhân dân thành phô và ỷ kiến 
của đại biếu Hội đồng nhân dân thành phô thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều lẽ Chấp thuận điều chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi 
đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

- Danh mục 1: 184 công trình, dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2018. 

- Danh mục 2: 45 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hecta 
đăng ký năm 2018 và 09 quận, huyện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của 
hộ gia đình, cá nhân đăng ký năm 2018 (gồm: Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức, 
quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, 
huyện Cần Giờ). 

- Danh mục 3:01 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ dưới 20 
hecta đăng ký năm 2018. 



- Danh mục 4: 03 dự án điêu chỉnh diện tích thu hôi đất của các dự án được 
thông qua tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố khóa IX theo kết quả đo đạc thực tế. 

Điều 2. Giao úy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức 
thực hiện Nghị quyết này. Trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất của từng dự 
án cụ thê, úy ban nhân dân thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước cam kết về thời gian, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công, không làm tăng tống mức đầu tư dự án nhằm tránh 
gây lãng phí; đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải 
có trách nhiệm cam kết phối hợp thực hiện bồi thường theo đúng tiến độ. Đảm bảo 
chặt chẽ thủ tục, pháp lý theo quy định trước khi thực hiện thu hồi đất. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 
đại biếu và đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX phối họp với Hội đồng 
nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, 
kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./. 

Nơi nhận: 
- ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu; 
- Thưòng trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố; 
- Ban Thưòng trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; 
- Các sở, ban, ngành thành phố; 
- Thưòttg trực HĐND, ƯBND, UBMTTQVN quận, huyện; 
- Thường trực HĐND phưòng, xã, thị trấn; 
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP; 
- Lưu: VT, (Phòng TH-Thanh). 

CHỦ TỊCH 

ì^gnỹen Thị Quyết Tâm 


