
Đất trồng 

lúa 

(LUA)

Đất rừng 

phòng hộ 

(RPH)

Đất ở dô 

thị (ODT)

Các loại 

đất khác

1

Trạm Kiểm lâm Chu 

Hương thuộc Hạt 

Kiểm lâm huyện Ba 

Bể

Xã Mỹ 

Phương
0,08 0,08

2

Trạm Kiểm lâm 

Quảng Khê thuộc Hạt 

Kiểm lâm huyện Ba 

Bể

Xã Đồng 

Phúc
0,07 0,07

3

Trạm Kiểm lâm Hà 

Hiệu thuộc Hạt Kiểm 

lâm huyện Ba Bể

Xã Hà Hiệu 0,10 0,10

4

Ban quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Ba Bể

Dự án Hạ tầng kỹ 

thuật trung tâm thị 

trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể (bổ sung vị trí 

lấy đất đắp).

Quyết định số 2740/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu 

tư xây dựng dự án Hạ tầng 

kỹ thuật trung tâm thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể

Thị trấn Chợ 

Rã
1,60 1,60

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Lấy vào các loại đất

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)

Tên công trình, dự 

án
Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm 

(xã, 

phường, thị 

trấn)

Tổng diện 

tích sử 

dụng đất

 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN BA BỂ

Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bắc 

Kạn 

Nghị quyết số 51/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về chủ trương dự 

án nâng cao năng lực 

phòng cháy, chữa cháy 

rừng tỉnh Bắc Kạn; Quyết 

định 2490/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 của UBND tỉnh  

về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng dự án nâng cao 

năng lực phòng cháy, chữa 

cháy rừng tỉnh Bắc Kạn

Biểu 01

Chủ đầu tư Ghi chú



Đất trồng 

lúa 

(LUA)

Đất rừng 

phòng hộ 

(RPH)

Đất ở dô 

thị (ODT)

Các loại 

đất khác

STT

Lấy vào các loại đất

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)

Tên công trình, dự 

án
Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm 

(xã, 

phường, thị 

trấn)

Tổng diện 

tích sử 

dụng đất

Chủ đầu tư Ghi chú

5
Công an tỉnh 

Bắc Kạn

Cơ sở làm việc công 

an huyện Ba Bể thuộc 

công an Tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 10452/QĐ-

BCA-H02 ngày 30/12/2019 

của Bộ Công an về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Cơ sở làm 

việc công an huyện Ba Bể 

thuộc Công anh tỉnh

Xã Thượng 

Giáo
0,01 0,01

6

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Phát triển cơ sở hạ 

tầng vùng trồng cây ăn 

quả, cây công nghiệp 

lâu năm trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 52/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 của 

HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

chủ trương đầu tư dự án 

phát triển cơ sở hạ tầng 

vùng trồng cây ăn quả, cây 

công nghiệp lâu năm trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xã Mỹ 

Phương, xã 

Quảng Khê

2,21 0,05         2,16 

7
UBND huyện 

Ba Bể

Đầu tư xây dựng Trạm 

Y tế xã Yến Dương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn

Quyết định số 715/QĐ-

UBND ngày 29/4/2022 của 

UBND huyện Ba Bể V/v 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư xây dựng 

Trạm Y tế xã Yến Dương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xã Yến 

Dương
0,13         0,13 



Đất trồng 

lúa 

(LUA)

Đất rừng 

phòng hộ 

(RPH)

Đất ở dô 

thị (ODT)

Các loại 

đất khác

STT

Lấy vào các loại đất

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)

Tên công trình, dự 

án
Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm 

(xã, 

phường, thị 

trấn)

Tổng diện 

tích sử 

dụng đất

Chủ đầu tư Ghi chú

8
UBND huyện 

Ba Bể

Đấu giá quyền sử 

dụng đất tại khu dân 

cư 10

Quyết định số 2300/QĐ-

UBND ngày 17/09/2014 

của UBND huyện Ba Bể về 

việc phê  qui hoạch tổ chức 

không gian và sử dụng đất, 

tỷ lệ1/500 khu dân cư số 1- 

QL279 đoạn từ ngã ba Bản 

Pục đến ngã tư tiểu khu 10, 

và khu dân cư xóm Phiêng 

Chì thị trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể;

Tiểu khu 1, 

thị trấn Chợ 

Rã

0,012 0,012

9

Công ty 

TNHH Du 

lịch phiêu lưu 

cùng Mr Linh 

- Ba Bể

Dự án du lịch sinh 

thái Hoàng Trĩ

Quyết định số 23/QĐ-

UBND ngày 11/01/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư

Xã Hoàng 

Trĩ
4,90 4,90

9,112 0,13 0,00 0,012 8,97Tổng diện tích
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