
1
Trụ sở làm việc dân quân thường trực khu 

công nghiệp 
Thạnh Phú CQP            0,97 2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

2 Mở rộng trường MN (cơ sở chính) Vĩnh Tân DGD 0,70          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

3
Hai tuyến đường vận chuyển vật liệu xây 

dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1 và Thiện Tân 2
Thiện Tân DGT 1,14 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

4 Nâng cấp vỉa hè đường Quang Trung TT.Vĩnh An DGT            0,30 2020

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

5 Đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại)
 Vĩnh Tân 

và Trị An 
DGT            1,50 2019

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

6
Hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha 

Tân An
Tân An DTL 0,04          2016

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

7 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn Trị An  DTL            0,05 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

I. Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại 

các nghị quyết thu hồi đất do đã có trong KHSDĐ quá 

03 năm

Năm 

đăng ký 

KHSDĐ

Lý do hủy bỏ

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021, NAY KHÔNG TIẾP TỤC ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH 

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN VĨNH CỬU

STT Tên công trình, dự án

Địa điểm 

(xã, thị 

trấn)

Mã loại 

đất

 Diên tích 

kế hoạch 

(ha) 

1



Năm 

đăng ký 

KHSDĐ

Lý do hủy bỏSTT Tên công trình, dự án

Địa điểm 

(xã, thị 

trấn)

Mã loại 

đất

 Diên tích 

kế hoạch 

(ha) 

8

Hệ thống thoát nước chống ngập trên đường 

ĐT 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi 

đến ngã 3 đường D4)

Thạnh Phú DTL            1,00 2019

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

9
 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung 

Tân An 
Tân An DTL 1,00          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

10  Hệ thống thủy lợi (Bể nước, trạm bơm) Hiếu Liêm DTL 0,25          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

11 Trạm cấp nước sạch Hiếu Liêm  DTL            0,10 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

12
Khu xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp 

(phần diện tích còn lại 18,9 ha)
Vĩnh Tân DRA 18,90        2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm (hiện nay chủ đầu tư đang lập lại thủ tục chủ trương

đầu tư)

13 Chợ Phú Lý Phú Lý  DCH            0,19 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

14
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 Tân 

An
Tân An  DSH 0,03          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

15
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2 Tân 

An
Tân An  DSH 0,06          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

16
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 Tân 

An
Tân An  DSH 0,03          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

17
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Bình 

Trung (mở rộng)
Tân An  DSH 0,03          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

2



Năm 

đăng ký 

KHSDĐ

Lý do hủy bỏSTT Tên công trình, dự án

Địa điểm 
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 Diên tích 
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(ha) 

18
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thái 

An (mở rộng)
Tân An  DSH 0,02          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

19
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2 

Vĩnh Tân
Vĩnh Tân  DSH 0,07          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

20
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thới 

Sơn
Bình Hòa  DSH 0,15          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

21
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Bình 

Ý
Tân Bình  DSH 0,05          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

22
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Vĩnh 

Hiệp
Tân Bình  DSH 0,05          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

23
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2 

Thạnh Phú
Thạnh Phú  DSH 0,05          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

24
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Bình 

Chánh
Tân An DSH 0,05          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

25
 Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 

Hiếu Liêm 
Hiếu Liêm DSH            0,20 2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

26
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4 

Bình Lợi
Bình Lợi  DSH 0,07          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

27 Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5 Bình Lợi DSH 0,20          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm
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28
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7 

Thạnh Phú
Thạnh Phú  DSH 0,05          2015

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 do đã có trong KHSDĐ 

quá 03 năm

29
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 

Thạnh Phú
 Thạnh Phú  DSH 0,10 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số Nghị quyết số 24/2020/HĐND ngày 04/12/2020 do đã có trong

KHSDĐ quá 03 năm

30
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6 

Vĩnh Tân
 Vĩnh Tân  DSH 0,13          2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

31
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 

Thạnh Phú
 Thạnh Phú  DSH 0,05 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

32
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6 

Thanh Phú
 Thạnh Phú  DSH 0,05 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

33
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 

Vĩnh Tân
 Vĩnh Tân  DSH 0,05 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

34
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 

Vĩnh Tân
 Vĩnh Tân  DSH 0,06          2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

35  Trạm kiểm lâm địa bàn Hiếu Liêm Hiếu Liêm DTS 0,05          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 24/2020/HĐND ngày 04/12/2020 do đã có trong KHSDĐ quá

03 năm

36  Trạm kiểm lâm địa bàn Phú Lý Phú Lý DTS 0,09          2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 24/2020/HĐND ngày 04/12/2020 do đã có trong KHSDĐ quá

03 năm

37  Trạm kiểm lâm địa bàn Mã Đà Mã Đà DTS 0,06          2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 24/2020/HĐND ngày 04/12/2020 do đã có trong KHSDĐ quá

03 năm
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Năm 
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38
Khu dân cư tập trung Thạnh Phú (Công ty CP 

Miền Đông đầu tư hạ tầng). 

Thạnh Phú ONT 16,76        2016

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 24/2020/HĐND ngày 04/12/2020 do đã có trong KHSDĐ quá

03 năm

39 Khu dân cư (Công ty CP Tín Khải) Thạnh Phú  ONT          51,45 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

40
Khu dân cư (Công ty CP đầu tư - kinh doanh 

nhà)

Thạnh Phú, 

Tân Bình
 ONT          38,77 2018

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

41 Cụm công nghiệp Vĩnh Tân Vĩnh Tân SKN 49,81        2017

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

42
Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh 

Phú
Thạnh Phú SON 7,00          2019

Dự án đã bị HĐND tỉnh hủy danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết

số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 do đã có trong KHSDĐ

quá 03 năm

43 Trụ sở công an Phú Lý Phú Lý  CAN 0,20 2018
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

44 Trụ sở công an xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân  CAN            0,05 2017
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

45 Trụ sở công an xã Thạnh Phú Thạnh Phú  CAN            0,33 2016
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

46 Công an xã Hiếu Liêm Hiếu Liêm  CAN            0,08 2019
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

47  Cơ sở giết mổ tập trung (khu phố 6) TT.Vĩnh An SKC 1,26          2015
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

48 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung Mã Đà  DTL            0,14 2017
Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

II. Dự án đã xây dựng xong nhưng không hoàn thành 

thủ tục đất đai
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Năm 
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KHSDĐ
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49  Trường tiểu học Hiếu Liêm Hiếu Liêm DGD 0,90          2017

Dự án được xây dựng trên diện tích đất trường TH Hiếu Liêm cũ

đã được cấp GCN QSDĐ; không tiếp tục thực hiện các thủ tục về

đất đai

50
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 

Hiếu Liêm
Hiếu Liêm  DSH 0,60          2017

Đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai; dự án

quá 03 năm nhưng không hoàn thành thủ tục

51
 Trụ sở làm việc Tập đoàn viễn thông quân 

đội Viettel 
Thạnh Phú TMD 0,05          2018 Dự án đã quá 03 năm nhưng chưa triển khai thực hiện

52 Trạm xăng dầu Thạnh Phú  Thạnh Phú TMD 0,10          2019 Dự án đã quá 03 năm nhưng chưa triển khai thực hiện

53
Nhà kho chứa thiết bị (công ty TNHH Đào 

Cát Tường)
Tân An SKC            6,64 2018

Dự án đã quá 03 năm nhưng chưa triển khai thực hiện; Chủ đầu

tư đang xin lập lại thủ tục chủ trương đầu tư

54
Nhà kho chứa các sản phẩm (Công ty TNHH 

Việt Mỹ I)
Tân An SKC            0,20 2018

Đã hết hạn chủ trương đầu tư; Dự án đã quá 03 năm nhưng chưa

triển khai thực hiện

55  Giáo xứ Hiếu Liêm Hiếu Liêm TON            0,43 2018
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

56 Giáo xứ Thạch An Vĩnh Tân TON 0,01          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

57 Giáo xứ Phú Lý Phú Lý TON 1,04          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

58
Hội thánh tin lành Chi hội Tân Thành (Chi 

hội Tin Lành Tân Thành)  
Bình Hòa TON 0,02          2019

Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

59 Chùa Bửu Lâm Bình Hòa TON 0,17          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

60 Tịnh thất Thiên Môn Bình Hòa TON 0,17          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

61 Chùa Tân Sơn Thạnh Phú TON 0,12          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

62 Chùa Vân Sơn Thiện Tân TON 0,17          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

63 Tịnh xá Niết Bàn TT.Vĩnh An TON 0,03          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

III. Dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm 

nhưng chưa triển khai
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Năm 

đăng ký 

KHSDĐ

Lý do hủy bỏSTT Tên công trình, dự án

Địa điểm 

(xã, thị 

trấn)

Mã loại 

đất

 Diên tích 

kế hoạch 

(ha) 

64 Chùa Tường Quang Vĩnh Tân TON 0,36          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

65 Tổ đình Quốc Ân Kim Cang (mở rộng) Tân Bình TON 0,11          2019
Dự án do Ban tôn giáo tỉnh đề xuất nhưng không làm thủ tục giao

đất và đã quá 03 năm nhưng không thực hiện

66
Trang trại chăn nuôi heo (Công ty CP Nông 

súc sản Đồng Nai)
Tân An NKH 9,35          2018

Công ty Cp Nông súc sản Đồng Nai có Văn bản số 19/NSSĐN

ngày 16/8/2021 xin không tiếp tục thực hiện dự án
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