
Đất 

trồng lúa 

(rừng)

Thu hồi 

đất

Địa danh 

quận

Địa danh

 phường

A

Các dự án trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 quận 

Hoàng Mai cần chuyển tiếp 

thực hiện sang năm 2021

95 0 295.59 0.00 235.04

I

Các dự án nằm trong Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

04/12/2019 của HĐND Thành 

phố

61 0 153.29 0.00 129.00

I.1 Các dự án nằm trong biểu 1A 19 45.80 0.00 45.53

1
Trường tiểu học Hoàng Liệt (ô 

F6/TH2)
DGD

UBND quận

 Hoàng Mai
1.31 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 6714/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2018 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' Văn bản số 1993/UBND-QLĐT 

ngày 20/8/2018 UBND quận chấp 

thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500

"Đã hoàn thành thu hồi đất, đang làm 

thủ tục giao đất dự án

 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN HOÀNG MAI

TT Danh mục công trình dự án
Mã loại 

đất

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích (ha)
Vị trí

Căn cứ pháp lý



2
Trường THCS Hoàng Liệt (ô 

F6/TH1)
DGD

UBND quận

 Hoàng Mai
1.68 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 6715/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' Văn bản số 2153/UBND-QLĐT 

ngày 7/9/018 UBND quận chấp thuận 

Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500

"Đã hoàn thành thu hồi đất, đang làm 

thủ tục giao đất dự án

3
Trường mầm non Hoàng Liệt 

(khu Bằng B)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.34 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 6769/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' Văn bản số 2613/UBND-QLĐT 

ngày 18/10/2019 UBND quận chấp 

thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500

"Đã hoàn thành thu hồi đất, đang làm 

thủ tục giao đất dự án

4
 Trường mầm non Thanh Mai, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 DGD 

UBND quận 

Hoàng Mai
1.20 1.20 Hoàng Mai

 Hoàng 

Văn Thụ 

 - Quyết định số 6737/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

'' Văn bản số 6172/SQHKT-TMB 

ngày 25/10/2019 của Sở QHKT chấp 

thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500 

5
Trường mầm non Vĩnh Hưng 

tại ô F2/NT3
DGD

UBND quận

 Hoàng Mai
0.28 0.28 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Quyết định số 6676/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án; 

Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 

05/6/2019 của UBND quận Hoàng 

Mai về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ 

thi công - dự toán xây dựng công trình 

dự án.



6
Trường tiểu học Yên Sở (ô 

D3/TH2)
DGD

UBND quận

 Hoàng Mai
0.66 Hoàng Mai Yên Sở

- Văn bản số 52/HĐND-VP ngày 

12/12/2017 của HĐND quận Hoàng 

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án.

- Quyết định số 6691/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' Đã hoàn thành thu hồi đất, đang thực 

hiện thủ tục giao đất dự án

7
Trường THCS Yên Sở (ô 

D3/TH1)
DGD

UBND quận

 Hoàng Mai
0.58 Hoàng Mai Yên Sở

- Văn bản số 53/HĐND-VP ngày 

12/12/2017 của HĐND quận Hoàng 

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án.

- Quyết định số 6701/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' Đã hoàn thành thu hồi đất, đang thực 

hiện thủ tục giao đất dự án

8

Mở rộng tuyến đường đoạn 

cạnh chùa Tứ Kỳ, phường 

Hoàng Liệt

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.22 0.22 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 6423/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2017 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án. 

'- Văn bản số 3398/SXD-QLXD ngày 

27/4/2018 của Sở Xây dựng thông 

báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán xây dựng

9
Đường vào trường tiểu học 

Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai
0.45 0.45 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 2723/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án.

'- QĐ số 3758/QĐ-UBND ngày 

14/7/2014của UBND Thành phố phê 

duyệt QH chi tiết khu đô thị mới Nam  

Hồ Lĩnh Đàm
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Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường từ nút giao thông đường 

Tam Trinh đến điểm giao cắt 

với tuyến đường Minh Khai - 

Vĩnh Tuy - Yên Duyên

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
2.10 2.10 Hoàng Mai Mai Động

- Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

08/7/2019 của HĐND Thành phố về 

việc cho ý kiến, phê duyệt chr trương 

đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

của Thành phố. 

- Văn bản số 3463/UBND-ĐT  ngày 

13/8/2019 của UBND Thành phố về 

việc thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND 

Thành phố.

11
Dự án xây dựng đường Tam 

Trinh
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai
11.37 11.37 Hoàng Mai

Mai Động, 

Hoàng Văn 

Thụ, Yên 

Sở

- Quyết định số 5504/QĐ-UBND  

ngày 28/11/2012 của UBND Thành 

phố về việc phê duyệt dự án; Quyết 

định số 4439/QĐ-UBND ngày 

16/8/2016 của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án.

- Văn bản số 5784/UBND-KH&ĐT 

ngày 26/11/2018 của UBND Thành 

phố về việc chấp thuận chủ trương 

điều chỉnh dự án.

'Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 

4/9/2020 của UBND quận về thẩm 

định và phê duyệt điều chỉnh dự án 

đầu tư xây dựng
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Dự án xây dựng tuyến đường 

2,5 (Đoạn từ Đầm Hồng đến 

Quốc lộ 1A) 

DGT 
UBND quận 

Hoàng Mai
3.65 3.65 Hoàng Mai

 Thịnh 

Liệt, Định 

Công 

- Quyết định số 1555/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2010 của UBND Thành 

phố về việc thu hồi đất, giao cho trung 

tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy 

tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai 

(nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất 

quận Hoàng Mai) để thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

dự án. 

- Quyết định số 2987/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2012 về việc phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết 

định số 523/QĐ-UBND ngày 

22/1/2014 của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Văn bản số 04/TTg-KTN ngày 

03/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc triển khai thực hiện Dự án xây 

dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai theo 

hình thức hợp đồng BT; Hợp đồng BT 

số 01/2014/HĐBT ngày 02/1/2014 

(Phụ lục Hợp đồng BT số 

01/2017/PLHĐ-01/2014/HĐBT ngày 

15/6/2017).

13

Dự án xây dựng hầm chui tại 

nút giao giữa đường Vành đai 

2,5 với đường Giải Phóng 

(Quốc lộ 1A)

DGT

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

giao thông 

Thành phố 

Hà Nội

3.00 3.00 Hoàng Mai
Thịnh Liệt; 

Giáp Bát

- Quyết định số 5804/QĐ-UBND

ngày 26/10/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án.
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Dự án nâng cấp, mở rộng 

đường Lĩnh Nam
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai
9.83 9.83 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, Mai 

Động

- Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày

01/2/2013 của UBND Thành phố về

việc phê duyệt dự án; Quyết định số

4769/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của

UBND Thành phố về việc phê duyệt

điều chỉnh dự án.

15

Dự án xây dựng 1/2 cầu Đền 

Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc 

khu công nghiệp Vĩnh Tuy

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
2.11 2.11 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, Yên 

Sở, Hoàng 

Văn Thụ

- Quyết định số 4889/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2012 của UBND Thành 

phố về việc phê duyệt dự án; Quyết 

định số 1513/QĐ-UBND ngày 

28/3/2018 của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

16
Bãi đỗ xe công cộng tại ô đất 

C11/P2 phường Yên Sở
DGT

UBND quận

 Hoàng Mai
1.16 1.16 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày

29/1/2018 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án.
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Dự án MR tuyến QL Pháp Vân 

- Cầu Giẽ
DGT

Bộ Giao 

thông Vận tải
1.26 1.26 Hoàng Mai

Yên Sở, 

Hoàng Liệt

- Quyết định số 929/QĐ-BGTVT

ngày 06/4/2010 cuả Bộ Giao thông

Vận tải về việc phê duyệt dự án;

Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 

04/10/2013 và số 2548/QĐ-UBND

ngày 03/7/2014 của của Bộ Giao

thông Vận tải về việc phê duyệt điều

chỉnh dự án.

- Giấy chứng nhận đầu tư số

82/BKHĐT-GCNĐTTN ngày

29/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu

tư.

- Hợp đồng BOT số 51/HĐ.BOT-

BGTVT ngày 09/10/2014.

- Quyết định số 4767/QĐ-UBND

ngày 22/9/2015 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Chỉ giới đường

đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân -

Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; Quyết định số

916/QĐ-UBND ngày 26/2/2018 của

UBND Thành phố về việc phê duyệt

điều chỉnh cục bộ Chỉ giới đường đỏ

tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu 
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GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các ô đất để đấu giá 

quyền sử dụng đất trong Khu 

đô thị mới Nam hồ Linh Đàm 

(giai đoạn I)

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
4.30 4.30 Hoàng Mai Hoàng Liệt

Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày

21/10/2016 của UBND TP phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án

'- Quyết định số 5051/QĐ-UBND

ngày 31/7/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt dự án.

'- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được

UBND TP phê duyệt ngày 14/7/2014

tại QĐ số 3758/QĐ-UBND

'- Thông báo số 417/TB-VP ngày

11/12/2019 của Văn phòng UBND

Thành phố thông báo kết luận của

PCT UBND Thành phố Nguyễn Quốc

Hùng

19
Giải phóng mặt bằng và phục 

dựng chùa Đồng
TON

UBND quận 

Hoàng Mai
0.30 0.03 Hoàng Mai Thanh Trì

- Quyết định số 6391/QĐ-UBND

ngày 30/10/2017 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định

số 7660/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

của UBND quận Hoàng Mai về việc

phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án.

I.2 Các dự án nằm trong biểu 1B 31 34.03 0.00 33.89

1
Chợ dân sinh phường Hoàng 

Liệt
DCH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.49 0.49 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND

ngày 30/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà

đầu tư trên địa bàn Thành phố.



2
Chợ và các dịch vụ thương mại 

Đại Từ
DCH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.25 0.25 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND

ngày 30/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà

đầu tư trên địa bàn Thành phố.

3
Chợ và các dịch vụ thương mại 

Vĩnh Hưng
DCH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.70 0.70 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND

ngày 30/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà

đầu tư trên địa bàn Thành phố.

4
Chợ và các dịch vụ thương mại 

Vĩnh Tuy
DCH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.12 0.12 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND

ngày 30/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà

đầu tư trên địa bàn Thành phố.

5

Công trình dịch vụ thương mại 

và chợ dân sinh phường Định 

Công

DCH
UBND quận 

Hoàng Mai
0.40 0.40 Hoàng Mai Định Công

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND

ngày 30/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà

đầu tư trên địa bàn Thành phố.

6
Chợ dân sinh phường Thịnh 

Liệt (B4/CCDV3)
DCH 

UBND quận 

Hoàng Mai
0.30 0.30 Hoàng Mai Thịnh Liệt

- Quyết định số 6695/QĐ-UBND

ngày 10/12/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt điều chỉnh bên

mời thầu dự án có sử dụng đất công

bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn

Thành phố.



7
GPMB, tu bổ tôn tạo di tích 

chủa Nam Dư Hạ
DDT

UBND quận 

Hoàng Mai
1.00 1.00 Hoàng Mai Trần Phú

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

8
GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích 

Đình Hoàng Mai
DDT

UBND quận 

Hoàng Mai
0.27 0.27 Hoàng Mai

Hoàng Văn 

Thụ

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

9
Trường tiểu học Vĩnh Hưng (ô 

F3/TH4)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
1.01 1.01 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

10
Trường mầm non Vĩnh Hưng 

(ô F3/NT3)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.42 0.42 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.



11
Trường mầm non Định Công 

(ô D1/NT2)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.73 0.73 Hoàng Mai Định Công

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

12
Trưởng tiểu học Định Công (ô 

D1/TH3)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.75 0.75 Hoàng Mai Định Công

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/7/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

13
Xây dựng trường THCS Định 

Công (ô D1/TH4)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.97 0.97 Hoàng Mai Định Công

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

01/07/2019 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -

2020 quận Hoàng Mai.

14

Dự án xây dựng tuyến đường 

từ 2,5 đến UBND phường 

Hoàng Văn Thụ

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
1.57 1.57 Hoàng Mai

Hoàng Văn 

Thụ

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày

09/4/2019 của HĐND Thành phố về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư và

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số

dự án sử dụng vốn đầu tư công trung

hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của

Thành phố.

- Văn bản số 1753/UBND-ĐT ngày

04/05/2019 của UBND Thành phố về

việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND

Thành phố.



15
Bãi đỗ xe thông minh tại khu 

Đền Lừ III (B3/P2).
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời 

thầu)

0.16 0.16 Hoàng Mai
Hoàng Văn 

Thụ

- Quyết định số 3735/QĐ-UBND

ngày 24/7/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt dự án có sử

dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án.

16
Dự án xây dựng tuyến đường 

vào chợ dân sinh Lĩnh Nam
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai
0.34 0.34 Hoàng Mai Lĩnh Nam

- Quyết định số 6702/QĐ-UBND

ngày 28/10/2019 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

' -Quyết định số 3921/QĐ-UBND

ngày 17/6/2020 của UBND quận về

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

17

Dự án xây dựng tuyến đường 

vào trường tiểu học chất lượng 

cao Yên Sở

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.35 0.35 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 4195/QĐ-UBND

ngày 28/8/2019 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

- Quyết định số 5125/QĐ-UBND

ngày 06/8/2020 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế

bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

công trình dự án.

18
Dự án xây dựng tuyến đường 

từ Sông Gạo đến đê Sông Hồng
DGT

UBND quận 

Hoàng Mai
6.50 6.50 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh Trì, 

Lĩnh Nam

- Quyết định số 6023/QĐ-UBND

ngày 16/11/2009 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.

- Quyết định số 2187/QĐ-UBND

ngày 29/5/2020 của UBND Thành

phố về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị

đầu tư dự án.



19

Bãi đỗ xe có quy hoạch B5/P1 

thuộc quy hoạch phân khu H2-

4 gần công viên Yên Sở

DGT

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời 

thầu)

0.29 0.29 Hoàng Mai Thịnh Liệt

- Quyết định số 6276/QĐ-UBND

ngày 16/11/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên

địa bàn thành phố Hà Nội.

20

Bãi đỗ xe có quy hoạch F3/P2 

thuộc quy hoạch phân khu H2-

4 gần khu đô thị Vĩnh Hưng

DGT

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời 

thầu)

0.94 0.94 Hoàng Mai Thanh Trì

- Quyết định số 6276/QĐ-UBND

ngày 16/11/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên

địa bàn thành phố Hà Nội.

21

Bãi đỗ xe có quy hoạch G1/P2 

thuộc quy hoạch phân khu H2-

4 gần ngõ 416 và ngõ 346 

đường Vĩnh Hưng

DGT

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời 

thầu)

1.02 1.02 Hoàng Mai Thanh Trì

- Quyết định số 6276/QĐ-UBND

ngày 16/11/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên

địa bàn thành phố Hà Nội.

22

Bãi đỗ xe tại ô đất có quy 

hoạch D3/P1 thuộc QHPK H2-

4 phía đông bác tiếp giáp với 

nghĩa trang Yên Duyên, phía 

Tây giáp dự án khu phối hợp 

thương mại, nhà cao tầng

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.57 0.57 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 6276/QĐ-UBND

ngày 16/11/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên

địa bàn thành phố Hà Nội.



23

Dự án xây dựng tuyến đường 

nối tiếp đường từ phía đông 

khu hành chính quận Hoàng 

Mai đến đường Tam Trinh 

(đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu 

đến đường Tam Trinh)

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
5.90 5.90 Hoàng Mai

Thịnh Liệt, 

Yên Sở

- Văn bản số 391/HĐND-KTNS ngày

15/8/2017 của HĐND Thành phố về

việc chủ trương đầu tư dự án.

- Văn bản số 4189/UBND-ĐT ngày

28/8/2017 của UBND Thành phố về

việc chủ trương đầu tư dự án.

- Văn bản số 31/HĐND-CP ngày

06/10/2017 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án; Văn bản số 21/HĐND-VP

ngày 03/8/2018 của HĐND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Quyết định số 3035/QĐ-UBND

ngày 14/6/2019 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế

bản vẽ thi công dự toán xây dựng

công trình dự án.

24
Nhà hội họp khu dân cư số 5 

phường Trần Phú
DSH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.07 0.07 Hoàng Mai Trần Phú

- Quyết định số 3453/QĐ-UBND

ngày 28/6/2019 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án.

25
Nhà hội họp khu dân cư số 5+7 

phường Tương Mai
DSH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.02 0.02 Hoàng Mai Tương Mai

- Quyết định số 5397/QĐ-UBND

ngày 10/9/2018 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án.

26 Trạm y tế phường Tương Mai DYT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.02 0.02 Hoàng Mai Tương Mai

- Quyết định số 5399/QĐ-UBND

ngày 10/09/2018 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án Trạm y tế phường

Tương Mai, quận Hoàng Mai.

27
Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam 

(G2/CCKV2)
DYT

UBND quận 

Hoàng Mai
0.41 0.41 Hoàng Mai Lĩnh Nam

- Quyết định số 6695/QĐ-UBND

ngày 25/10/2019 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.



28

Bồi thường hỗ trợ và TĐC để 

GPMB, xây dựng HTKT khu 

đất XD nhà ở để đấu giá QSDĐ 

tại phường Yên Sở

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
4.30 4.30 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 5411/QĐ-UBND

ngày 20/10/2009 của UBNBD Thành

phố về việc thu hồi đất, giao cho

Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản

lý duy tu hạ tầng đô thị quận Hoàng

Mai (nay là Trung tâm Phát triển quỹ

đất quận Hoàng Mai) để bổi thường,

hỗ trợ GPMB tạo quỹ đất sạch thực

hiện dự án.    

- Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày

18/1/2005 về việc phê duyệt nhiệm vụ

chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định số

140/QĐ-UBND ngày 13/1/2010 và số

1100/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của

UBND Thành phố về việc phê duyệt

điều chỉnh một số nội dung chủ

trương đầu tư dự án.

29

Trung tâm thương mại Vĩnh 

Hưng (Ô đất ký hiệu F2/HH2, 

F2/CC1, F2/CX3)

TMD
UBND quận 

Hoàng Mai
3.50 3.50 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Văn bản số 2049/VP-ĐT ngày

10/3/2017 của Văn phòng UBND

Thành phố về việc nghiên cứu lập quy

hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng

đất tạo nguồn thu xây dựng các tuyến

đường giao thông trên địa bàn quận

Hoàng Mai.



30
GPMB khuôn viên chùa Pháp 

Vân
TON

UBND quận 

Hoàng Mai
0.35 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 5784/QĐ-UBND

ngày 15/8/2005 của UBND Thành

phố về việc thu hồi 3.485m2 đất tại

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

do Công ty 56 (Tổng cục Hậu cần-

BQP) và 2 hộ gia đình đang sử dụng;

giao cho UBND phường Hoàng Liệt

để quản lý để khôi phục tôn tạo chùa

Pháp Vân.

- Quyết định số 5440/QĐ-UBND

ngày 14/9/2020 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt Báo cáo

kinh tế kỹ thuật dự án.

31

Giải phóng mặt bằng và tu bổ 

tôn tạo di tích chùa Sét khu vực 

I

TON
UBND quận 

Hoàng Mai
0.31 0.17 Hoàng Mai Tân Mai

- Văn bản số 22/HĐND-VP ngày

20/10/2016 của HĐND quận Hoàng

Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.

- Quyết định số 6705/QĐ-UBND

ngày 31/10/2018 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế

BVTC dự toán xây dựng công trình

dự án.

I.3 Các dự án nằm trong biểu 2 11 73.46 0.00 49.58

1
Điểm đỗ xe kết hợp trồng cây 

xanh Đại Kim
DGT

Công ty 

TNHH MTV 

khai thác 

điểm đỗ xe 

Hà Nội

1.60 1.60 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 2388/QĐ-UBND

ngày 21/4/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.



2

Giải phóng mặt bằng tuyến 

đường B=21,5m (dài khoảng 

85m) nằm ngoài ranh giới dự 

án Khu thương mại dịch vụ, 

công cộng, nhà ở chung cư cao 

tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và 

nhà trẻ - Panorama Hà Nội

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.17 0.17 Hoàng Mai

Hoàng Văn 

Thụ

- Quyết định số 3225/QĐ-UBND

ngày 24/5/2017 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án. 

3
Bãi đỗ xe Sông Hằng tại ô C5-

P1 
DGT

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xây dựng và 

thương mại 

Sông Hằng 

1.10 1.10 Hoàng Mai Thanh Trì

- Quyết định số 8406/QĐ-UBND

ngày 04/12/2017 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

4 Bãi đỗ xe C11-P3 DGT

Công ty cổ 

phần  xây 

dựng và 

thương mại 

Đông Sơn

0.19 0.19 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 2676/QĐ-UBND

ngày 31/5/2018 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

5 Bến xe khách Yên Sở DGT

Công ty cổ 

phần Bến xe 

Thanh Trì

3.40 3.40 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 7283/QĐ-UBND

ngày 30/12/2016 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

'-Thông báo số 435/TB-VP ngày

25/9/2020 của Văn phòng UBND TP

thông báo ý kiến chỉ đạo của PCT

UBND Thành phố Nguyễn Quốc

Hùng 



6 Khu đô thị mới Đại Kim ODT

Liên danh: 

Công ty Đầu 

tư xây dựng 

số 2 Hà Nội 

và Công ty 

Cổ phần Tập 

đoàn dược 

phẩm 

Vimedimex

9.39 2.27 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 2269/QĐ-UBND

ngày 11/5/2016 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.

- Quyết định số 1511/QĐ-UBND

ngày 02/3/2017 của UBND Thành

phố về việc giao đất cho Công ty Đầu

tư xây dựng số 2 Hà Nội để thực hiện

dự án (giai đoạn 1).

- Thông báo số 1169/TB-UBND ngày

22/11/2018 của UBND Thành phố về

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành

phố tại cuộc họp nghe báo cáo về điều

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu

đô thị mới Đại Kim.

7
Khu đô thị Nam đường Vành 

đai 3
ODT

Công ty cổ 

phần 

BITEXCO

9.22 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 3021/QĐ-UBND

ngày 31/6/2015 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận đầu tư dự án.

- Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày

23/2/2016 của UBND Thành phố về

việc giao đất cho Công ty cổ phần

Bitexco để thực hiện dự án (giai đoạn

1); Quyết định số 2225/QĐ-UBND

ngày 09/5/2016 của UBND Thành

phố về việc điều chỉnh một số nội

dung Quyết định số 888/QĐ-UBND

ngày 23/2/2016.    

- Thông báo số 439/TB-VP ngày

25/9/2020 của Văn phòng UBND

Thành phố về kết luận của Tập thể

lãnh đạo UBND Thành phố về dự án.



8

Trung tâm bán, giới thiệu sản 

phẩm, văn phòng làm việc và 

nhà ở tại ô đất A8/ODK1 thuộc 

khu đô thị mới Nam hồ Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai

ODT

Công ty 

TNHH Liên 

doanh đầu tư 

Thái Bình 

Dương

3.45 3.45 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Giấy chứng nhận đầu tư số

0112100984 ngày 10/5/2011 của

UBND Thành phố.

- Giấy phép quy hoạch số

5612/GPQH ngày 27/9/2016 của Sở

Quy hoạch - Kiến trúc; Văn bản số

7377/QHKT-TMB- PAKT(P10) ngày

02/12/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến

trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng

mặt bằng và phương án kiến trúc dự

án.

- Quyết định số 1339/QĐ-UBND

ngày 22/3/2019 của UBND Thành

phố vể việc điều chỉnh chủ trương đầu

tư dự án.

ODT

Tổng Công ty 

Đầu tư phát 

triển nhà và 

đô thị - Bộ 

Quốc Phòng

0.05 0.05 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 2965/QĐ-UBND

ngày 15/6/2018 của UBND Thành

phố về việc chấp chuận chủ trương

đầu tư dự án.

DGT

Tổng Công ty 

Đầu tư phát 

triển nhà và 

đô thị - Bộ 

Quốc Phòng

0.84 0.84 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 2965/QĐ-UBND

ngày 15/6/2018 của UBND Thành

phố về việc chấp chuận chủ trương

đầu tư dự án.

Khu nhà ở gia đình quân đội9



10
Khu đô thị mới Hoàng Văn 

Thụ
ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển đô 

thị Hoàng 

Mai

22.56 5.80 Hoàng Mai

Hoàng Văn 

Thụ, Yên 

Sở, Thịnh 

Liệt

- Quyết định số 3431/QĐ-UBND

ngày 21/7/2011 của UBND Thành

phố về việc cho phép đầu tư dự án.

Quyết định số 8599/QĐ-UBND ngày

12/12/2017 của UBND Thành phố về

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án.

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND

ngày 06/6/2018 của UBND Thành

phố về việc giao đất (đợt 1) cho Công

ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị

Hoàng Mai để thực hiện dự án; Quyết

định số 1488/QĐ-UBND ngày

13/4/2020 của UBND Thành phố về

việc giao đất (đợt 2) cho Công ty cổ

phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng

Mai để thực hiện dự án.

11

Khu chức năng đô thị Trũng 

Kênh kết hợp cải tạo chỉnh 

trang làng xóm cũ  

ODT

Liên danh: 

Công ty CP 

Licogi 16 - 

Công ty CP 

ĐT&PT công 

nghệ Hà 

Thành  - 

Công ty CP 

KDPT nhà và 

đô thị HN

21.49 21.49 Hoàng Mai
Thịnh Liệt, 

Hoàng Liệt

- Quyết định số 3258/QĐ-UBNĐ

ngày 20/6/2014 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt điều chỉnh tổng

thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp

cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ

phường Thịnh Liệt và phường Hoàng

Liệt, quận Hoàng Mai.

- Quyết định số 1424/QĐ-UBND

ngày 23/3/2016 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.

II

Các dự án nằm trong Nghị 

quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành 

Phố 

16 62.64 0.00 62.45

II.1 Các dự án trong biểu 2A

II.2 Các dự án trong biểu 2B 7 15.61 0.00 15.42



1
Trường mầm non Hoàng Liệt 

(ô F6/NT2)
DGD

UBND quận 

Hoàng Mai
0.21 0.02 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 6621/QĐ-UBND

ngày 25/10/2018 của UBND quận

Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án.

2

GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các ô đất để đấu giá 

quyền sử dụng đất trong Khu 

đô thị mới Nam hồ Linh Đàm 

(giai đoạn II)

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
6.08 6.08 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày

13/1/2020 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai.

3

Đấu giá tại ô  G1/ODK2 

phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
1.06 1.06 Hoàng Mai Thanh Trì

- Văn bản số 623/UBND-QLDA ngày

29/3/2019 của UBND quận Hoàng

Mai về việc thực hiện một số quyền

và nhiệm vụ chủ đầu tư dự án GPMB

các ô đất G1/CCDV4, G1/ODK2

phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

4

Đấu giá tại ô G1/ODK3 

phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.23 0.23 Hoàng Mai Thanh Trì

- Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày

13/1/2020 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai.

5

Đấu giá tại ô  G1/ODK4 

phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.65 0.65 Hoàng Mai Thanh Trì

- Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày

13/1/2020 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai



6

Đất đấu giá tại ô G1/ODK5, 

phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.33 0.33 Hoàng Mai Thanh Trì

- Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày

13/1/2020 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai.

7

GPMB theo quy hoạch tạo quỹ 

đất sạch và san nền xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khu đất xây 

dựng nhà ở tái định cư, nhà ở 

thu nhập thấp và đấu giá quyền 

sử dụng đất trong Khu chức 

năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh 

Trì

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
7.05 7.05 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh Trì

Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày

13/1/2020 của UBND quận Hoàng

Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

quận Hoàng Mai.

II.3 Các dự án trong biểu 3 9 47.03 0.00 47.03



1

Dự án xây dựng tuyến đường 

Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên 

Duyên đoạn nối từ đường Minh 

Khai đến đường Vành đai 2,5 

theo hình thức hợp đồng BT

DGT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

3.97 3.97 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, Mai 

Động

Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày

24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

đồng ý về nguyên tắc thực hiện dự án.

- Quyết định số 4936/QĐ-UBND

ngày 26/7/2017 của UBND Thành

phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án theo hình thức hợp đồng

BT; Quyết định số 2930/QĐ-UBND

ngày 14/6/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt kết quả lựa

chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án; Hợp

đồng BT số 04/2018/HĐBT ngày

21/7/2018. 

- Văn bản số 8340/VP-ĐT ngày

05/9/2017 của Văn phòng UBND

Thành phố về việc triển khai công tác

GPMB dự án; Thông báo số 179/TB-

UBND ngày 24/2/2020 của UBND

Thành phố kết luận của Tập thể lãnh

đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về 

tình hình thực hiện dự án.

2
Dự án khu Công viên sinh thái 

Vĩnh Hưng
DKV

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

15.09 15.09 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh Trì

- Quyết định số 4936/QĐ-UBND

ngày 26/7/2017 của UBND Thành

phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án; Hợp đồng xây dựng -

chuyển giao (Hợp đồng BT) số

04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018. Theo

đó Dự án khu Công viên sinh thái

Vĩnh Hưng dự kiến là quỹ đất thanh

toán Dự án BT xây dựng tuyến đường

Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên

đoạn nối từ đường Minh Khai đến

đường Vành đai 2,5.  



3
Trạm 110kV Công viên Yên 

Sở và nhánh rẽ
DNL

Ban Quản lý 

dự án lưới 

điện Hà Nội

0.43 0.43 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Quyết định số 1003/QĐ-EVN

HANOI ngày 28/01/2019 của Tập

đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự

án.

4

Trạm 110kv Lĩnh Nam và 

đường dây Mai Động - Lĩnh 

Nam

DNL

Tổng công ty 

điện lực Hà 

Nội

0.25 0.25 Hoàng Mai Lĩnh Nam

- Quyết định số 11160/QĐ-

EVNHANOI ngày 30/12/2019 của

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội về

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án.

5

Dự án đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật, HTXH, nhà ở trên tuyến 

Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên 

Duyên đoạn qua phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng và các 

phường Mai Động, Vĩnh Hưng 

quận Hoàng Mai (trước đây là 

dự án Ao Mơ)

ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

16.61 16.61 Hoàng Mai
Mai Động, 

Vĩnh Hưng

- Quyết định số 4936/QĐ-UBND

ngày 26/7/2017 của UBND Thành

phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án; Hợp đồng xây dựng -

chuyển giao (Hợp đồng BT) số

04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018. Theo

đó Dự án đồng bộ hạ tầng kỹ thuật,

HTXH, nhà ở trên tuyến Minh Khai,

Vĩnh Tuy, Yên Duyên đoạn qua

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

và các phường Mai Động, Vĩnh Hưng

quận Hoàng Mai (trước đây là dự án

Ao Mơ) dự kiến là quỹ đất thanh toán

Dự án BT xây dựng tuyến đường

Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên

đoạn nối từ đường Minh Khai đến

đường Vành đai 2,5.  



6

Dự án xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn 

dân

ODT

Công ty 

TNHH Thiết 

kế và xây 

dựng nhà

1.41 1.41 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày

02/02/2010 của UBND Thành phố về

việc thu hồi 14.121m2 đất tại phường

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; giao

cho Công ty TNHH Thiết kế và Xây

dựng nhà ở để thực hiện dự án xây

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu

nhà ở giãn dân. 

- Văn bản số 2390/UBND-TNMT

ngày 04/4/2013 của UBND Thành

phốvề việc giải quyết tồn tại trong

công tác quản lý đất đai trên địa bàn

quận Hoàng Mai. (dự án giải quyết

tồn tại khiếu kiện đông người)

7
Dự án khu nhà ở thấp tầng Ao 

Cây Dừa
ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

0.04 0.04 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

- Quyết định số 4936/QĐ-UBND

ngày 26/7/2017 của UBND Thành

phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án; Hợp đồng xây dựng -

chuyển giao (Hợp đồng BT) số

04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018. Theo

đó Dự án khu nhà ở thấp tầng Ao Cây

Dừa dự kiến là quỹ đất thanh toán Dự

án BT xây dựng tuyến đường Minh

Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn

nối từ đường Minh Khai đến đường

Vành đai 2,5.  

8

Dự án nhà ở thương mại phục 

vụ tái định cư tại ô đất CT4 

thuộc Khu chức năng đô thị 

Vĩnh Hưng - Thanh Trì

ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

0.95 0.95 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh Trì

Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày

15/1/2018 của UBND Thành phố về

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự

án. 

- Văn bản số 2615/QHKT-TMB ngày

05/5/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến

trúc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng

Dự án tỷ lệ 1/500



9

Dự án tại các ô đất CT2, CT3, 

HH, F3/CC2, F3/CC3 Khu 

Chức năng đô thị Vĩnh Hưng - 

Thanh Trì

ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển hạ 

tầng và đô thị 

Vĩnh Hưng

8.28 8.28 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh Trì

- Quyết định số 4936/QĐ-UBND

ngày 26/7/2017 của UBND Thành

phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án; Hợp đồng xây dựng -

chuyển giao (Hợp đồng BT) số

04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018. Theo

đó Dự án tại các ô đất CT2, CT3, HH,

F3/CC2, F3/CC3 Khu Chức năng đô

thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì dự kiến là

quỹ đất thanh toán Dự án BT xây

dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh

Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường

Minh Khai đến đường Vành đai 2,5.  

III

Các dự án nằm ngoài Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

04/12/2019 và số 08/NQ-

HĐND ngày 07/07/2020 của 

HĐND Thành phố nằm trong 

các Quyết định số 1089/QĐ-

UBND ngày 16/3/2020 và 

Quyết định số 3898/QĐ-

UBND ngày 31/8/2020 của 

UBND Thành phố Hà Nội

18 79.66 0.00 43.59

1

Trụ sở làm việc công an 

phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai thuộc Công an thành phố 

Hà Nội

CAN

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Văn hóa - Xã 

hội thành phố 

Hà Nội

0.33 0.33 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 6260/QĐ-UBND

ngày 15/11/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án.



2

Trụ sở làm việc công an 

phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai thuộc Công an 

thành phố Hà Nội

CAN

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Văn hóa - Xã 

hội thành phố 

Hà Nội

0.47 0.47 Hoàng Mai Vĩnh Hưng

Quyết định số 6259/QĐ-UBND ngày

15/11/2018 của UBND Thành phố về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án.

3

Trụ sở làm việc công an 

phường Yên Sở, quận Hoàng 

Mai thuộc Công an thành phố 

Hà Nội

CAN

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Văn hóa - Xã 

hội thành phố 

Hà Nội

0.28 0.28 Hoàng Mai Yên Sở

Quyết định số 6258/QĐ-UBND ngày

15/11/2018 của UBND Thành phố về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án.

4 Phòng cảnh sát PCCC số 8 CAN

Cánh sát 

PCCC Thành 

phố

0.43 0.43 Hoàng Mai
Hoàng Văn 

thụ

- Văn bản số 716/HĐND-KTNS ngày

29/12/2017 của HĐND Thành phố về

chủ trương đầu tư dự án.

- Quyết định số 5559/QĐ-UBND

ngày 17/10/2018 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án.



5
Xây dựng và quản lý khai thác 

chợ cá Yên Sở
DCH

HTX dịch vụ 

thủy sản, 

thương mại 

tổng hợp Yên 

Sở

0.58 Hoàng Mai Yên Sở

- Thông báo số 896/TB-UBND ngày

04/08/2017 của UBND Thành phố kết

luận của Tập thể lãnh đạo UBND

Thành phố cho phép Hợp tác xã Dịch

vụ thủy sản thương mại tổng hợp Yên

Sở được nhận chuyển nhượng, nhận

góp vốn bằng quyền sử dụng đất để

thực hiện dự án.

- Văn bản số 9276/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 01/11/2017 của Sở

Tài nguyên và Môi trường về việc

triển khai thủ tục thỏa thuận nhận

chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

để thực hiện dự án.

6
Trường Cao đẳng nghề Phú 

Châu
DGD

Công ty 

TNHH Bảo 

Vân

4.65 4.65 Hoàng Mai
Trần Phú, 

Lĩnh Nam

- Giấy chứng nhận đầu tư số

01121000986 ngày 13/5/2011 của

UBND Thành phố; Quyết định số

7463/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

của UBND Thành phố về việc điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

7
Trường Tiểu học, THCS và 

THPT Phú Châu
DGD

Công ty 

TNHH Bảo 

Vân

0.71 0.71 Hoàng Mai
Trần Phú, 

Lĩnh Nam

- Giấy chứng nhận đầu tư số

011210001816 ngày 29/6/2015 của

UBND Thành phố; Quyết định số

5438/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

của UBND Thành phố về việc điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án.



8
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

cơ sở 2
DYT

Liên doanh: 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm 

Vimedimex 2 

và Bệnh viện 

đa khoa Xanh 

Pôn

3.52 Hoàng Mai Thanh Trì

- Thông báo số 495/TB-UBND ngày

21/5/2018 của UBND Thành phố cho

phép Công ty cổ phần Dược phẩm

Vimedimex 2 được thực hiện thủ tục

thỏa thuận nhận chuyển nhượng

quyền sử dụng đất, thuê quyền sử

dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền

sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với

đất để đề xuất dự án.

- Quyết định số 2995/QĐ-UBND

ngày 16/6/2018 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án. 

- Văn bản số 5308/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 03/7/2018 của Sở Tài

nguyên và Môi trường về việc hướng

dẫn xác định ranh giới khu đất thực

hiện thủ tục thỏa thuận mua tài sản

gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng,

thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn

bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dự

án.



9
Khu đô thị mới Kim Văn - Kim 

Lũ
ODT

Công ty Cổ 

phần xây 

dựng số 2 - 

Vinaconex

18.65 1.42 Hoàng Mai Đại Kim

- Quyết định số 1156/QĐ-UBND

ngày 12/3/2010 của UBND Thành

phố về việc thu hồi 186.529m2 đất tại

địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng

Mai; giao Công ty Cổ phần xây dựng

số 2 - Vinaconex bồi thường giải

phóng mặt bằng và thực hiện dự án

đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim

Văn - Kim Lũ (điều chỉnh một số nội

dung tại Quyết định số 4537/QĐ-

UBND ngày 11/9/2015). 

- Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND

ngày 13/3/2007 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi

tiết Khu đô thị mới Kim Văn - Kim

Lũ, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh tổng thể

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại

Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày

10/3/2014).

10
Dự án đầu tư xây dựng công 

trình tại ô đất ký hiệu 32 (A12)
ODT

Liên danh: 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

phát triển nhà 

Hào Nam - 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

y tế và giáo 

dục Việt Nam 

- Công ty cổ 

phần đầu tư 

hạ tầng và 

công trình 

kiến trúc Hà 

Nội

2.24 Hoàng Mai Đại Kim

- Văn bản số 3775/UBND-ĐT ngày

03/8/2017 của UBND Thành phố cho

phép các Nhà đầu tư tiếp tục hoàn

thiện thủ tục thỏa thuận mua tài sản

gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng,

thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn

bằng quyền sử dụng đất trong phạm vi

ranh giới dự án.

- Văn bản số 551/STNMT-CCQLĐĐ

ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và

Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục

thỏa thuận mua tài sản gắn liền với

đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng

quyền sử dụng đất nằm trong ranh

giới dự án
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Nhà ở kết hợp dịch vụ thương 

mại, văn phòng cho thuê và 

khu nhà ở thấp tầng - Chelsea 

Tower

ODT

Công ty cổ 

phần Tháp 

Chelsea

0.49 Hoàng Mai Định Công

- Văn bản số 4172/QHKT-TMB-

PAKT(P2) ngày 12/7/2018 của Sở

Quy hoạch - Kiến trúc về việc chấp

thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và

phương án kiến trúc của dự án.

- Quyết định số 6151/QĐ-UBND

ngày 08/11/2018 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

12

Dự án Khu chức năng hỗn hợp 

Trung tâm thương mại, văn 

phòng, dịch vụ công cộng kết 

hợp nhà ở, chợ và cây xanh 

ODT

Tập đoàn 

Geleximco - 

Công ty cổ 

phần

0.94 0.14 Hoàng Mai Giáp Bát

- Quyết định số 3839/QĐ-UBND

ngày 24/6/2017 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

- Quyết định số 6162/QĐ-UBND

ngày 04/1/2019 của UBND Thành

phố về việc cho phép Tập đoàn

Geleximco chuyển mục đích sử dụng

8.028,9m2 (đợt 1) tại phường Giáp

Bát, quận Hoàng Mai để thực hiện dự

án.

- Giấy phép xây dựng số 81/GPXD

ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng.
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Tổ hợp nhà ở thương mại 

Hoàng Dương tại ô đất 

A7/DD1 và A7/DD2 thuộc 

thôn Bằng A, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai

ODT

Công ty cổ 

phần Kinh 

doanh bất 

động sản 

Ngọc Lan

1.68 Hoàng Mai Hoàng Liệt

- Thông báo số 1252/TB-UBND ngày

30/10/2017 của UBND Thành phố về

kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND

Thành phố tại cuộc họp xem xét thủ

tục pháp lý và đề xuất phương án sử

dụng ô đất A7/DD1 và A7/DD2 thuộc

thôn Bằng A, phường Hoàng Liệt,

quận Hoàng Mai.

- Bản định vị mốc ngày 10/8/2018 của

Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Thông báo số 544/TB-UBND ngày

10/05/2019 của UBND quận Hoàng

Mai về Kết luận của Chủ tịch UBND

Thành phố về đồ án Điều chỉnh cục

bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu

đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm tại

các ô quy hoạch ký hiệu GD1 và

GD2.

14

Khu hỗn hợp văn phòng, 

thương mại và căn hộ (PCC1 

Vĩnh Hưng)

ODT

Công ty cổ 

phần Thương 

mại Đầu tư 

Tiến Bộ

0.51 Hoàng Mai Thanh Trì

- Thông báo số 88/TB-UBND ngày

16/02/2017 của UBND Thành phố về

Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND

Thành phố về xem xét chủ chương

chuyển mục đích đất sản xuất công

nghiệp sang đất ở để xây dựng Tòa

nhà hỗn hợp tại phố Vĩnh Hưng,

phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

- Văn bản số 1720/QHKT-TMB-

PAKT(2) ngày 03/4/2019 của Sở Quy

hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận

bản vẽ Tổng mặt bằng và phương án

kiến trúc dự án.

15 Khu đô thị mới Thịnh Liệt ODT

Công ty 

TNHH MTV 

nhà ở và đô 

thị Licogi

35.16 35.16 Hoàng Mai

Thịnh Liệt, 

Tương 

Mai, 

Hoàng Văn 

Thụ

- Quyết định số 6429/QĐ-UBND

ngày 15/9/2017 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.
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Khu hỗn hợp thương mại - nhà 

ở cao tầng tại ô đất 

C11/CCKV1 và C11/ODK1, 

phường Yên Sở, quận Hoàng 

Mai

ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

và Phát triển 

Hòa Bình

1.69 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 6338/QĐ-UBND

ngày 11/9/2017 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án.

- Văn bản số 920/QHKT-P2 ngày

05/3/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến

trúc về việc xác nhận bản vẽ Tổng

mặt bằng công trình hỗn hợp thương

mại, nhà ở cao tầng tại phường Yên

Sở, quận Hoàng Mai.

17

Khu nhà ở kinh doanh tại ô đất 

ký hiệu C11/ODK6 thuộc khu 

Đầm Liễng, phường Yên Sở, 

quận Hoàng Mai

ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

và Phát triển 

Tân Á Đại 

Thành

1.23 Hoàng Mai Yên Sở

- Văn bản số 8057/UBND-KH&ĐT

ngày 21/9/2011 của UBND Thành

phố về việc chấp thuận đầu tư dự án.

- Quyết định số 2684/QĐ-UBND

ngày 14/6/2011 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Điều chỉnh cục

bộ quy hoạch khu đất xây dựng công

trình tại khu vực ao Đầm Liễng,

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

- Văn bản số 7721/VP-ĐT ngày

09/9/2020 của Văn phòng UBND

Thành phố về việc quản lý, sử dụng

đất tại ô đất C11/ODK6 thuộc khu

Đầm Liễng, phường Yên Sở, quận

Hoàng Mai (thông báo ý kiến chỉ đạo

của Phó Chủ tịch UBND Thành phố

thống nhất ranh giới để Nhà đầu tư

hoàn thiện thủ tục thỏa thuận nhận

chuyển nhượng quyền sự dụng đất).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



18 Kho bãi Xứ Đồng TMD

Liên danh: 

Công ty cổ 

phần Xuân 

Nam Việt và 

Công ty 

TNHH Cơ 

khí chế tạo và 

dịch vụ 27-7

6.10 Hoàng Mai Đại Kim

- Thông báo số 938/QĐ-UBND ngày

14/8/2017 của UBND Thành phố về

kết luận của Chủ tịch UBND Thành

phố đồng ý cho Công ty cổ phần

Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ 

khí chế tạo và dịch vụ 27-7 liên danh

thực hiện việc thỏa thuận nhận chuyển

nhượng quyền sử dụng đất để đề xuất

Dự án; Thông báo số 524/TB-UBND

ngày 07/5/2019 của UBND Thành

phố thống nhất chủ trương nghiên

cứu, đề xuất dự án; Thành ủy Hà Nội

có Thông báo số 2668-TB/TU ngày

18/6/2020 đồng ý về nguyên tắc điều

chỉnh quy quy hoạch chi tiết xây dựng

khu đất dự án.

- Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày

16/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tại

khu đất dự án. 

B
Các dự án đăng ký mới thực 

hiện trong năm 2021
17 151.32 0.00 147.15

I

Các dự án phải báo cáo 

HĐND Thành phố thông qua 

theo quy định tại khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai 2013

13 147.03 0.00 147.03

2
Chợ dân sinh Khuyến Lương 

(H1/CCDV5)
DCH

UBND quận 

Hoàng Mai
0.31 0.31 Hoàng Mai Trần Phú

- Quyết định số 7122/QĐ-UBND

ngày 16/12/2019 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt danh mục dự án

kêu gọi đầu tư, tổ chức mời thầu xây

dựng chợ trên địa bàn thành phố Hà

Nội năm 2019.



3

Xây dựng các tuyến đường 

xung quanh bãi đỗ xe và trung 

tâm thương mại Aeonmall 

Hoàng Mai, quận Hoàng Mai.

DGT
UBND quận 

Hoàng Mai
5.95 5.95 Hoàng Mai Định Công

- Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày

02/3/2020 của UBND Thành phố giao

UBND quận Hoàng Mai thực hiện

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án.

4

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường từ đê sông Hồng đến 

Khu đô thị mới C2- Gamuda 

Gardens, quận Hoàng Mai theo 

hình thức hợp đồng BT

DGT

Công ty 

TNHH 

thương mại 

dịch vụ khách 

sạn Tân 

Hoàng Minh

11.90 11.90 Hoàng Mai

Trần Phú, 

Lĩnh Nam, 

Thanh Trì

- Giấy chứng nhận đầu tư số

02/2018/CNĐT-BT ngày 16/6/2018

của UBND Thành phố.

- Quyết định số 3831/QĐ-UBND

ngày 24/6/2017 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án.

5
Xây dựng mới Viện Pháp y 

Quốc gia
DYT

UBND quận 

Hoàng Mai
4.00 4.00 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 5506/QĐ-BYT ngày

24/12/2015 của Bộ Y tế về việc phê

duyệt chủ tương đầu tư dự án (phê

duyệt điều chỉnh tại Quyết định số

1132/QĐ-BYT ngày 31/3/2016 và số

328/QĐ-BYT ngày 16/4/2018).

- Giấy phép quy hoạch số

5945/GPQH ngày 01/10/2018 của Sở

Quy hoạch - Kiến trúc.

- Quyết định số 873/QĐ-BYT ngày

12/3/2020 của Bộ Y tế phê duyệt điều

chỉnh dự án.

6

Khu nhà ở tại điểm X2 phường 

Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

ODT

Tổng Công ty 

Đầu tư và 

Phát triển nhà 

Hà Nội 

(HANDICO)

0.05 Hoàng Mai Trần Phú

- Văn bản số 6490/UBND-XD ngày

05/8/2011 của UBND Thành phố về

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự

án; Quyết định số 4270/QĐ-UBND

ngày 22/9/2020 của UBND Thành

phố về việc điều chỉnh chủ trương

đầu tư dự án.



6
Khu chức năng đô thị Tân 

Hoàng Mai
ODT

Công ty 

TNHH 

thương mại 

dịch vụ khách 

sạn Tân 

Hoàng Minh

18.70 18.70 Hoàng Mai

Trần Phú, 

Lĩnh Nam, 

Thanh Trì

- Giấy chứng nhận đầu tư số

02/2018/CNĐT-BT ngày 16/6/2018

của UBND Thành phố; Quyết định số

3831/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của

UBND Thành phố về việc phê duyệt

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Theo đó Dự án khu chức năng đô thị

Tân Hoàng Mai dự kiến là quỹ đất đối

ứng Dự án BT xây dựng tuyến đường

từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới

C2- Gamuda Gardens, quận Hoàng

Mai theo hình thức hợp đồng BT.

7

Khu tái định cư và nhà ở thấp 

tầng tại ô đất ký hiệu 

B10/ODK3 thuộc phường Yên 

Sở, quận Hoàng Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.73 0.73 Hoàng Mai Yên Sở

- Quyết định số 6528/QĐ-UBND

ngày 11/11/2019 của UBND Thành

phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự

án 

8

Đấu giá tại ô C3/ODK2, 

phường Yên Sở, quận Hoàng 

Mai

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.53 0.53 Hoàng Mai Yên Sở

- Nằm trong Kế hoạch số 14/KH-

UBND ngày 23/01/2017 của UBND

Thành phố về kế hoạch đấu giá quyền

sử dụng đất năm 2017 của thành phố

Hà Nội



9

Xây dựng công trình HTKT 

khu nhà ở giãn dân Đầm Đào 

tại phường Thanh Trì

ODT
UBND quận 

Hoàng Mai
0.83 0.83 Hoàng Mai Thanh Trì

- Quyết định số 3833/QĐ-UB ngày

03/7/2003 của UBND Thành phố về

việc phê duyệt kế hoạch của UBND

huyện Thanh Trì xin sử dụng

9.560m2 đất tại xã Thanh Trì - huyện

Thanh Trì để giao cho 119 hộ gia đình

làm nhà ở.

- Quyết định số 5072/QĐ-UB ngày

10/11/2006 của UBND Thành phố về

việc gia hạn thời hiệu Quyết định số

3833/QĐ-UB ngày 03/7/2003 của

UBND Thành phố.

- Ngày 03/11/2014 Sở Tài nguyên và

Môi trường phối hợp với các đơn vị

liên quan đã tiền hành bàn giao mốc

giới khu đất cho UBND phường

Thanh Trì với tổng diện tích 8.328m2.

- Kết luận thanh tra số 08/KL-UBND

ngày 13/3/2020 của UBND quận

Hoàng Mai về kết quả thanh tra quá

trình triển khai thực hiện dự án.

10 Khu nhà ở Vĩnh Hoàng ODT

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xây dựng 

phát triển nhà 

số 7 Hà Nội

0.28 0.28 Hoàng Mai

Vĩnh 

Hưng, 

Hoàng Văn 

Thụ

- Quyết định số 6105/QĐ-UB ngầy

16/9/2004 và số 9539/QĐ-UB ngày

27/12/2004 của UBND Thành phố về

việc thu hồi, giao đất cho Nhà đầu tư

để thực hiện giải phóng mặt bằng và

thực hiện dự án.



II

Các dự án không phải báo 

cáo HĐND Thành phố thông 

qua

4 4.29 0.00 0.12

1

Trụ sở làm việc công an 

phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai thuộc Công an 

thành phố Hà Nội

CAN

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Văn hóa - Xã 

hội thành phố 

Hà Nội 

0.07 0.07 Hoàng Mai Thịnh Liệt

- Văn bản số 6487/QHKT-P2 ngày

24/10/2018 của Sở Quy hoạch Kiến

trúc Hà Nội về việc địa điểm xây

dựng trụ sở công an phường Thịnh

Liệt, quận Hoàng Mai.

2

Trụ sở làm việc công an 

phường Mai Động, quận 

Hoàng Mai thuộc Công an 

thành phố Hà Nội

CAN

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Văn hóa - Xã 

hội thành phố 

Hà Nội 

0.05 0.05 Hoàng Mai Mai Động

- Quyết định số 428/BQLDA-KHTH

ngày 29/05/2019 của Ban QLDA Đầu

tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã

hội thành phố Hà Nội về việc triển

khai dự án xây dựng trụ sở công an

phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

3

Dự án đầu tư xây dựng các 

trường học còn lại (Tiểu học và 

Trung học phổ thông) tại Khu 

đô thị mới Hoàng Văn Thụ

DGD

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

phát triển đô 

thị Hoàng 

Mai

1.58 Hoàng Mai
Hoàng Văn 

Thụ

- Thông báo số 1226/TB-UBND ngày

17/10/2017 của UBND Thành phố

giao Công ty cổ phần Đầu tư phát

triển đô thị Hoàng Mai nghiên cứu

thực hiện các công trình xây dựng

trường Tiểu học cùng với một số công

trình hạ tầng xã hội (trường Trung học

phổ thông và một số công trình công

cộng) có một phần diện tích nằm

trong và nằm ngoài dự án Khu đô thị

mới Hoàng Văn Thụ đã được UBND

Thành phố chấp thuận theo dự án

riêng.



4
Khu tổ hợp nhà ở, thương mại 

dịch vụ và trường học
ODT

Công ty sản 

xuất và 

thương mại 

Tân Á

2.90 Hoàng Mai Thanh Trì

- Thông báo số 456/TB-VP ngày

05/10/2020 của Văn phòng UBND

Thành phố về kết luận của Tập thể

lãnh đạo UBND Thành phố chấp

thuận cho cho Công ty TNHH Sản

xuất và thương mại Tân Á thực hiện

thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử

dụng đất tại khu Đồng Quan, phường

Thanh Trì, quận Hoàng Mai để đề

xuất thực hiện dự án theo quy hoạch.



5
Trường Trung cấp Y - Dược Lê 

Hữu Trác
DGD

Trường 

Trung cấp Y - 

Dược Lê Hữu 

Trác

0.50 Hoàng Mai Đại Kim

- Giấy chứng nhận đầu tư số

01121001807 ngày 22/5/2015 của

UBND Thành phố.

6

15 trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất vườn, 

ao liền kề đất ở và đất vườn, ao 

và đất nông nghiệp xen kẹt 

trong khu dân cư sang đất ở và 

giao đất.

ODT
Hộ gia đình, 

cá nhân
0.11 Hoàng Mai

UBND 

phường 

Hoàng 

Liệt, Lĩnh 

Nam, Giáp 

Bát, Tân 

Mai, Trần 

Phú, Đại 

Kim, Thịnh 

Liệt
Tổng 112 0.00 446.91 0.00 382.19


