
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

A

I 19,56 63.139.000.000

1 Huyện Năm Căn

1.1
Dự án đầu tư xây dựng Trường 

Tiểu học 2 thị trấn Năm Căn 

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

huyện Năm 

Căn 

Thị trấn Năm 

Căn, huyện 

Năm Căn 

1,50 3.100.000.000 Ngân sách tỉnh 

Thông báo số 1933/TB-VP 

ngày 01/6/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về ý 

kiến kết luận của Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Văn Bi tại buổi làm 

việc với lãnh đạo huyện 

Năm Căn

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

1.2

Dự án đầu tư xây dựng các cầu 

(Xẻo Lớn, Ông Do, Cái Trăng, 

Kênh Lò, Chệt Còm, Lương 

Thực) trên tuyến đường ô tô đến 

trung tâm xã Hàng Vịnh

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

huyện Năm 

Căn 

Thị trấn Năm 

Căn, xã Hàng 

Vịnh, huyện 

Năm Căn 

0,60 34.549.000.000

Nguồn dự 

phòng lĩnh vực 

xây dụng nông 

thôn mới (thuộc 

Kế hoạch đầu tư 

công 2021-

2025)

Quyết định số 1990/QĐ-

UBND ngày 29/7/2022 

của UBND tỉnh

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

2 Huyện Cái Nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 

DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày         tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: ha

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh 

chi bồi thường, giải phóng mặt bằng



2

Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

2.1

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường về Trung tâm xã Đông 

Thới, huyện Cái Nước 

UBND 

huyện Cái 

Nước 

Xã Đông Thới, 

huyện Cái 

Nước 

1,10 4.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

Quyết định số 2660/QĐ-

UBND ngày 31/10/2022 

của UBND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

2.2

Dự án đầu tư tuyến đường trục 

Đông - Tây (Dự án thành phần 2) 

thuộc Dự án xây dựng cầu sông 

Ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây 

và cầu Gành Hào (nút giao giữa 

tuyến đường trục Đông - Tây với 

Quốc lộ 1A và 02 tuyến đường 

nhánh đấu nối tuyến đường trục 

Đông - Tây)

Ban Quản 

lý dự án xây 

dựng công 

trình giao 

thông tỉnh 

Cà Mau 

xã Hưng Mỹ, 

Tân Hưng, 

huyện Cái 

Nước 

1,05 5.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

- Thông báo số 2004/TB-

VP ngày 08/6/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh về 

việc ý kiến kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Huỳnh Quốc Việt tại 

chuyến đi kiểm tra các dự 

án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông trọng 

điểm trên địa bàn huyện 

Cái Nước, Trần Văn Thời;

- Công văn số 

6189/UBND-XD ngày 

19/9/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh thiết kế nút giao với 

Quốc lộ 1 và phát sinh 2 

đường nhánh đấu nối 

thuộc dự án đầu tư xây 

dựng tuyến đường trục 

Đông - Tây

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

3 Huyện Trần Văn Thời
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Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

3.1

Cụm công trình thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng Tượng đài kỷ niệm 

chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 

1954 

(gồm: (1) Cụm Tượng đài 

chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 

1954 và hệ thống đường giao 

thông; (2) Hệ thống kè biển; (3) 

Cảng hàng hoá, du lịch.)

UBND tỉnh 

Thị trấn Sông 

Đốc, huyện 

Trần Văn Thời

11,55 6.500.000.000

Ngân sách và 

các nguồn vốn 

hợp pháp khác

- Thông báo số 266-

TB/TU ngày 26/10/2022 

của Thường trực Tỉnh uỷ 

về mô hình mỹ thuật 

Tượng đài kỷ niệm chuyến 

tàu tập kết ra Bắc năm 

1954; quy hoạch xây dựng 

và các hạng mục ưu tiên 

đầu tư trong giai đoạn 

2023 - 2024.

- Thông báo số 221-

TB/VP ngày 27/6/2022 

của Thường trục Tỉnh uỷ 

về chủ trương vị trí xây 

dựng tường đài kỷ niệm 

chuyến tàu tập kết ra Bắc 

năm 1954;

- Thông báo số 2961//TB-

VP ngày 31/8/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh 

thông báo ý kiến kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

về phương án triển khai 

thực hiện công trình tượng 

đài kỷ niệm chuyến tàu tập 

kết ra Bắc năm 1954

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

4 Huyện Phú Tân
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Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

4.1

Dự án đầu tư xây dựng các cầu 

(Cái Bát, kênh Ông Xe) trên 

tuyến đường ô tô đến trung tâm 

xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân 

UBND 

huyện Phú 

Tân 

Xã Tân Hưng 

Tây, huyện 

Phú Tân 

0,01 490.000.000
Nguồn vốn xổ 

số kiến thiết

Quyết định 1594/QĐ-

UBND ngày 24/6/2022 

của UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng các cầu 

(Cái Bát, kênh Ông Xe) 

trên tuyến đường ô tô đến 

trung tâm xã Tân Hưng 

Tây, huyện Phú Tân

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

5 Huyện Đầm Dơi

5.1

Dự án đầu tư xây dựng các cầu 

trên tuyến đường ô tô đến trung 

tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm 

Dơi

UBND 

huyện Đầm 

Dơi

Xã Trần Phán, 

Quách Phẩm,   

Quách Phẩm 

Bắc, huyện 

Đầm Dơi

2,49 6.500.000.000

Ngân sách tỉnh 

chi bồi thường, 

GPMB

Quyết định số 1985/QĐ-

UBND ngày 09/8/2022 

của UBND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

5.2
Cầu Rạch Sao Nhỏ trên tuyến 

đường Cái Nước - Đầm Dơi

Ban Quản 

lý dự án xây 

dựng công 

trình giao 

thông tỉnh 

Cà Mau 

Thị trấn Đầm 

Dơi, Huyện 

Đầm Dơi

0,51 2.000.000.000
Nguồn vốn xổ 

số kiến thiết

Quyết định số 1593/QĐ-

UBND ngày 24/6/2022 

của UBND tỉnh về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu 

tư xây dựng cầu Rạch Sao 

Nhỏ trên tuyến đường Cái 

Nước - Đầm Dơi

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)



5

Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

5.3
Đầu tư xây dựng cầu Cả Bẹ, xã 

Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

Ban Quản 

lý dự án xây 

dựng công 

trình giao 

thông tỉnh 

Cà Mau 

Xã Nguyễn 

Huân, huyện 

Đầm Dơi

0,75 1.000.000.000
Nguồn vốn xổ 

số kiến thiết

Quyết định số 2424/QĐ-

UBND ngày 23/9/2022 

của UBND tỉnh về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu 

tư xây dựng cầu Cả Bẹ, xã 

Nguyễn Huân, huyện Đầm 

Dơi

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

II 1,32 4.181.000.000

1 Huyện Phú Tân

1.1

Công trình xây dựng tuyến đường 

đấu nối vào cổng chính Trụ sở 

hành chính xã Tân Hưng Tây

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

huyện Phú 

Tân

Xã Tân Hưng 

Tây, huyện 

Phú Tân

0,25 2.586.000.000
Ngân sách 

huyện 

Quyết định 1772/QĐ-

UBND ngày 05/8/2021 

của UBND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

công trình xây dựng tuyến 

đường đấu nối vào cổng 

chính trụ sở hành chính xã 

Tân Hưng Tây, huyện Phú 

Tân

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

1.2
Xây dựng công trình Trường mẫu 

giáo Hoa Mai, xã Tân Hải

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

huyện Phú 

Tân

Xã Tân Hải, 

huyện Phú Tân
0,17 445.000.000

Ngân sách 

huyện 

Quyết định số 2546/QĐ-

UBND ngày 06/10/2021 

của Chủ tịch UBND huyện 

Phú Tân phê duyệt báo cáo 

kinh tế -  kỹ thuật xây 

dựng công trình Trường 

mẫu giáo Hoa Mai, xã Tân 

Hải

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện 

chi bồi thường, giải phóng mặt bằng
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Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

2 Huyện Ngọc Hiển

2.1

Nâng cấp, mở rộng lộ tuyến 

đường 13/12 (cầu Kênh Ông 

Nam lớn) đến đường bê tông thị 

trấn Rạch Gốc 

UBND thị 

trấn Rạch 

Gốc 

Thị trấn Rạch 

Gốc, huyện 

Ngọc Hiển 

0,90 1.150.000.000
Ngân sách 

huyện

Thông báo kết luận số 

43/TB-VP ngày 19/4/2022 

của Chủ tịch UBND huyện 

Ngọc Hiển

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

III 22,37

1
Khu tiểu thủ công nghiệp thị trấn 

Cái Đôi Vàm

Mời gọi đầu 

tư

Thị trấn Cái 

Đôi Vàm, 

huyện Phú Tân

22,37

Thông báo số 268-TB/TU 

ngày 27/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về 

Danh mục dự án mời gọi 

đầu tư năm 2022 và các 

năm tiếp theo;

Quyết định số 2750/QĐ-

UBND ngày 15/11/2022 

của UBND tỉnh về việc 

ban hành Danh mục dự án 

mời gọi đầu tư năm 2022 

và các năm tiếp theo

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

Mời gọi đầu tư kết cấu 

hạ tầng Khu tiểu thủ 

công nghiệp thị trấn Cái 

Đôi Vàm.

43,25 67.320.000.000

B

Điều chỉnh quy mô diện tích thu hồi đất và 

vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án 

thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự án từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi 

bồi thường, GPMB 

TỔNG CỘNG
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Tổng mức vốn 

(đồng)
Nguồn vốn

Thông tin 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Diện 

tích  

thu hồi 

đất (ha)

Văn bản chủ trương Ghi chúSTT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng mức vốn dự kiến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng

1

Đường dây 110kV từ trạm 220kV 

Cà Mau 2 - Trần Văn Thời (mạch 

2)

Tổng Công 

ty Điện lực 

Miền Nam 

Xã Khánh 

Bình, Khánh 

Bình Đông, 

Khánh Lộc, thị 

trấn Trần Văn 

Thơi, huyện 

Trần Văn 

Thời;

Xã Khánh An, 

huyện U Minh 

1,40 9.210.000.000

Doanh nghiệp 

ứng trước chi 

bồi thường, giải 

phóng mặt bằng

Quyết định số 896/QĐ-

EVN SPC ngày 03/6/2022 

của Tổng Công ty Điện lực 

Miền Nam về việc phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng 

công trình đường dây 

110Kv từ trạm 220kV Cà 

Mau 2 - Trần Văn Thời 

(mạch 2)

Phù hợp 

với Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

2030 của 

huyện 

(đang lập)

Dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020. Nay 

chủ đầu tư dự án đề 

xuất điều chỉnh tăng 

diện tích đất thu hồi từ 

1,06ha lên 1,40ha (tăng 

0,34ha) và mức vốn bồi 

thường, giải phóng mặt 

bằng từ 50.038.000 

đồng lên 9.210.000.000 

đồng. Nguyên nhân: Do 

phát sinh thêm 12 trụ 

điện chưa đưa vào diện 

tích thu hồi đất; đồng 

thời, tiền bồi thường 

tăng  do xác định theo 

giá đất khảo sát thực tế.

1,40 9.210.000.000TỔNG CỘNG


