
Đất 

trồng 

lúa

Thu hồi 

đất

Địa danh 

quận

Địa danh 

phường

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tổng diện tích đăng ký 461.488 135.024

A

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 cần chuyển tiếp 

thực hiện sang năm 2021

435.91 126.31

I

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của 

HĐND Thành phố

125.91 73.59

I.1 Các dự án nằm trong Biểu 1A 27.6736 23.96

1
Xây dựng tuyến đường ngõ 45 Võng 

Thị
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.3407 0.126 Tây Hồ Bưởi

QĐ phê duyệt dự án số 3098/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 

của UBND quận Tây Hồ v/v phê duyệt dự án đầu tư; Thông 

báo thu hồi đất số 268/TB-UBND ngày 19/11/2012; Bản vẽ 

chỉ giới đường đỏ 1/500

2

Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư 

xung quanh mương thoát nước Thụy 

Khuê đoạn dốc La Pho đến Cống Đõ

DTL
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
1.7708 0.20 Tây Hồ Thụy Khuê

QĐ số 574/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND TP Hà 

Nội về việc phê duyệt DAĐT cải tạo môi trường về sinh 

KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - đoạn từ 

dốc La Pho đến cống Đõ; Văn bản số 10745/UBND-

KH&ĐT ngày 06/11/2009 về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự 

án cảo tạo môi trường VS La Pho - Cống Đõ. QĐ 

số 7079/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND TP Hà 

Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời 

gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo môi trường.

3

GPMB và xây dựng hàng rào chống lấn 

chiếm tại Ao Thùy Dương, phường 

Quảng An

TMD
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.4375 0.4375 Tây Hồ Quảng An

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (số thứ tự 25); Quyết định số 

2328/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND thành phố Hà 

Nội về điều chỉnh nội dung ghi tại khoản 2. điều 1 Quyết 

định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/6/1999 của UBND Thành 

phố có giao UBND quận Tây Hồ thực hiện công tác GPMB 

dự án.

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021, QUẬN TÂY HỒ

TT Danh mục công trình, dự án

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất)

Cơ quan, tổ chức, 

người đăng ký

Diên tích 

(Ha)

Trong đó diện tích 

(ha)
Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án
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4

Xây dựng HTKT xung quanh hồ Quảng 

Bá, hồ Đầm Bẩy (phần còn lại của gói 

thầu 23 thuộc dự án HTKT xung quanh 

Hồ Tây)

DTL
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
1.743 0.5427 Tây Hồ

Nhật Tân, 

Quảng An

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.II.14).

QĐ số 1209/QĐ-TTg ngày 04/12/2000 của Thủ tướng chính 

phủ về đầu tư xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây - Quận 

Tây Hồ ; TB số 128/TB-UBND ngày 06/04/2011 của 

UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thu hồi đất thực hiện 

dự án XD HTKT kè hồ Quảng Bá - P.Quảng An và Nhật 

Tân; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ kè hồ Quảng Bá.

5 Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
2.756 2.456 Tây Hồ

Quảng An, Tứ 

Liên

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.1).

QĐ số 2350/QĐ - UBND ngày 27/10/2017 của UBND quận 

Tây Hồ V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: 

Cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu. VB số 

1670/UBND-ĐT ngày 11/4/2017 của UBND TP V/v thực 

hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân 

Diệu, P.Quảng An, quận Tây Hồ; 

6
Xây dựng tuyến đường ngõ 254 Thụy 

Khuê
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.1209 0.1209 Tây Hồ Thụy Khuê

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.5).

Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của 

UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Xây dựng tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê, 

phường Thụy Khuê.
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7
Xây dựng tuyến đường 17,5m Phú 

Thượng
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
5.25 5.25 Tây Hồ Phú Thượng

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 3).

8
Xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc 

Long Quân
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.641 0.35 Tây Hồ Nhật Tân

QĐ phê duyệt dự án số 3119/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 

của UBND quận Tây Hồ; thông báo thu hồi đất số 283/TB-

UBND ngày 30/11/2012; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ 1/500.

9
Xây dựng tuyến ngõ 343 An Dương 

Vương
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.514 0.514 Tây Hồ Phú Thượng

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.2).

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự án ĐTXD công 

trình Xây dựng tuyến đường ngõ 343 An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

10
Xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc 

Vân, phường Quảng An
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.351 0.21 Tây Hồ Quảng An

QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND quận 

Tây Hồ V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây 

dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân phường Quảng An, 

quận Tây Hồ.

11
Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - 

Giai đoạn 1
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
6.50 6.50 Tây Hồ Quảng An

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.7).

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP số 190/TB ngày 

17/6/2016 về việc thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến 

đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu.
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12
GPMB di chuyển các hộ dân khỏi khu 

vực 1 di tích Chùa Tảo Sách
TON

Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.0544 0.0544 Tây Hồ Nhật Tân

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.VI.5).

Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 

02/4/2015 phê duyệt DA bồi thường, hỗ trợ và TĐC.

13 Cải tạo Môi trường hồ Tứ Liên DTL
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
2.739 2.739 Tây Hồ

Quảng An, Tứ 

Liên

Quyết định số 6132/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi ĐTXD công trình: Cải tạo môi trường hồ Tứ 

Liên, quận Tây Hồ; QĐ số 1380/QĐ-UBND ngày 

05/8/2020 của UBND quận Tây Hồ V/v ủy quyền thẩm 

định, phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của chủ 

đầu tư trong quá trình thực hiện dự án Cải tạo Môi trường 

hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ

14

Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại 

điểm đất nông nghiệp tại phố Phú Gia 

đối diện nhà văn hoá và công an 

phường Phú Thượng

ODT
Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.30 0.30 Tây Hồ Phú Thượng

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.IV.2).

QĐ số 815/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND quận 

Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại 

điểm đất đường Võ Chí Công, phường 

Xuân La

ODT
Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.50 0.50 Tây Hồ Xuân La

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.IV.1).

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND 

quận Tây Hồ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

16

Dự án nhà ở, đất ở cán bộ cao cấp của 

Đảng và Nhà nước tại 1C-106, Đặng 

Thai Mai, quận Tây Hồ

ODT
Văn phòng Trung 

ương Đảng
1.60 1.60 Tây Hồ Quảng An

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 913-

QĐ/VPTW ngày 13/12/2016 của Văn phòng trung ương 

Đảng.
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17
Mở rộng tuyến đường từ phố Tây Hồ 

đến phố Quảng Bá
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.30 0.30 Tây Hồ Quảng An

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.4).

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Tây Hồ về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật ĐTXD công trình: Mở rộng tuyến đường từ phố Tây 

Hồ đến phố Quảng Bá.

18 Xây dựng trường mầm non Nhật Tân 2 DGD
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.7333 0.7333 Tây Hồ Nhật Tân

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.III.6).

Quyết định số 3122/QĐ-UB ngày 24/10/2012 của UBND 

quận về việc phê duyệt dự án đầu tư. VB 409/STNMT-

KHTH ngày 25/01/2013 phê duyệt cắm mốc.

19
Xây dựng vườn hoa, cây xanh xung 

quanh khu vực Hồ Thủy Sứ dưới
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.8 0.8 Tây Hồ Quảng An

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.II.5).

Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Tây Hồ V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

ĐTXD công trình Xây dựng vườn hoa, cây xanh xung quanh 

khu vực Hồ Thuỷ Sứ dưới.
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20

Xây dựng tuyến đường từ số nhà 552 

Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ 

Tây (Theo quy hoạch 13,5).

DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.222 0.222 Tây Hồ Nhật Tân

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.3).

Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Tây Hồ V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

ĐTXD công trình Xây dựng tuyến đường từ số nhà  552 Lạc 

Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây (Theo quy hoạch 

13,5).

I.2 Các dự án nằm trong Biểu 1B 32.9023 6.43

21
Đầu tư xây dựng đường Văn Cao - Hồ 

Tây
DGT

Ban QLDA ĐTXD 

CTGT TP Hà Nội
4.7287 4.0105 Tây Hồ Thụy Khuê

VB số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở KH và 

ĐT; Ngày 10/4/2007, UBND Thành phố có Quyết định số 

1329/QĐ-UBND thu hồi 47.278 m2 đất tại phường Thụy 

Khuê quận Tây Hồ và phường Liễu Giai quận Ba Đình giao 

Sở GTCC Hà Nội để xây dựng đường Văn Cao- Hồ Tây. 

Theo đó, diện tích đất thu hồi trên địa bàn quận Tây Hồ 

40.156m2; Quyết định số 4447/QĐ-UBND của UBND 

Thành phố ngày 16/8/2016 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh, 

giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng đường Văn Cao – Hồ Tây, quận Tây Hồ.

22 Xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây DHT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
25.488 1.50 Tây Hồ

Thụy Khuê; 

Bưởi; Nhật 

Tân; Xuân La, 

Quảng An, Yên 

Phụ

QĐ số 161/QD- UBND ngày 07/01/2002 của UBND TP Hà 

Nội. Đang triển khai giải phóng mặt bằng phần diện tích còn 

lại 1,50 ha.
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23
Mở rộng tuyến đường đoạn từ đường 

rặng nhãn đến đầm Bẩy, quận Tây Hồ
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.584 0.341 Tây Hồ Nhật Tân

Quyết định số 2880/QD-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND quận Tây Hồ V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường từ rặng 

nhãn đến đầm Bẩy, quận Tây Hồ. Văn bản số 7508/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 28/8/2020 của Sở TN&MT thành phố V/v 

xác định ranh giới khu đất thu hồi thực hiện Dự án Mở rộng 

tuyến đường từ rặng nhãn đến đầm Bẩy, quận Tây Hồ.

24

Xây dựng khu TĐC Xuân La phục vụ 

xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây 

(phần diện tích còn lại)

ODT

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và Công  nghiệp 

thành phố Hà Nội

2.10 0.58 Tây Hồ Xuân La

QĐ số5889/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Khu tái định cư 

Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; 

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được Sở QHKT Hà Nội 

chấp thuận ngày 14/5/2005.

QĐ số 6180/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP 

Hà Nội V/v chuyển UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện 

nhiệm vụ, chủ đầu tư 81 dự án do trung tâm phát triển Quỹ 

đất Hà Nội đang thực hiện có Dự án: Xây dựng khu TĐC 

Xuân La phục vụ xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây 

(phần diện tích còn lại).

I.3 Các dự án nằm trong Biểu 2 65.33 43.20

25
Xây dựng tuyến đường A4, khu A5 

(Khu trung tâm đô thị THT)
DGT

C.Ty TNHH Tây Hồ 

Tây
7.7768 5.981 Tây Hồ Xuân La

TB số 62/TB-VPngày 29/3/2016 của VP UBND TP Hà Nội 

TB kết luận của Chủ tịch UBND TP; BB cắm mốc GPMB 

kèm theo VB 7028/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/7/2016 

của Sở TNMT Hà Nội. QĐ số 5581/QĐ-UBND ngày 

13/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh tổng 

thể QH chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây. tỷ 

lệ 1/500. GCN đăng ký đầu tư số 6524524427 của Sở 

KH&ĐT thành phố HN chứng nhận lần đầu ngày 

07/07/2011 và chứng nhận điều chỉnh lần 2 ngày 

28/10/2016 cho công ty TNHH phát triển THT. CV 

số 1307/BC-KH&ĐT ngày 11/12/2013 của Sở KH&ĐT và 

CV số 161 /UBND-QHXDGT ngày 09/01/2014 của UBND 

Thành phố V/v chấp thuận đầu tư xây dựng các tuyến đường 

khung dự án A1, A2, A3, A4 và khu A5.
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26
Dự án Trung tâm khu đô thị mới Tây 

Hồ Tây (giai đoạn 2)
ODT

C.Ty TNHH phát 

triển THT
55.7 35.73 Tây Hồ Xuân La

QĐ số 5581/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND thành 

phố Hà Nội v/v điều chỉnh tổng thể QH chi tiết khu vực 

trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500.

GCN đăng ký đầu tư số 6524524427 của Sở KH&ĐT thành 

phố HN chứng nhận lần đầu ngày 07/07/2011 và chứng 

nhận điều chỉnh lần 2 ngày 28/10/2016 cho công ty TNHH 

phát triển THT.

Công văn số 1307/BC-KH&ĐT ngày 11/12/2013 của 

Sở KH&ĐT và Công văn số 161 /UBND-QHXDGT ngày 

09/01/2014 của UBND Thành phố về việc chấp thuận đầu 

tư xây dựng các tuyến đường khung dự án A1, A2,A3,A4 và 

khu A5.

27

Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư 

theo cơ chế đặt hàng tại các ô đất ký 

hiệu CT4 khu đất tái định cư Xuân La, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

ODT
C.Ty cổ phần đầu tư 

đô thị Hồ Tây
0.451 0.451 Tây Hồ Xuân La

Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1368-

TB/TU ngày 17/4/2018; Quyết định số 2840/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2018 của UBND TP Hà Nội về chủ trương 

ĐTDA nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt 

hàng tại ô đất ký hiệu CT3, CT4 khu tái định cư Xuân La, 

P.Xuân La, Q.Tây Hồ.

28
Mặt bằng chiếm đất tuyến cống xả và 

cống dẫn trạm bơm Phú Thượng
DTL

C.Ty TNHH phát 

triển KĐT Nam 

Thăng Long

1.0257 1.0257 Tây Hồ Phú Thượng

VB số 2705/QHKT-P7 ngày 23/8/2013 của Sở QHKT v/v 

chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng chiếm đất tuyến cống 

xả và cống dẫn trạm bơm Phú Thượng. VB số 1014/SNN-

Kh ngày 19/6/2012; 1984/SNN-KH ngày 22/8/2014 thỏa 

thuận thiết kế cơ sở tuyến cống xả thuộc trạm bơm Phú 

Thượng.

29

Dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp 

sân thể thao và công trình dịch vụ công 

cộng có tính chất kinh doanh

TMD
Công ty TNHH 

Ngọc Linh
0.38 0.0129 Tây Hồ Yên Phụ

QĐ sô 753/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận 

Tây Hồ v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác GPMB 

đối với phần diện tích còn lại của DA xây dựng khu cây 

xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng 

có tính chất kinh doanh, phường Yên Phụ; VB số 5908/VP-

ĐT ngày 27/6/2019 của Văn phòng UBND TP. Hà Nội v/v 

GPMB thực hiện DAXD khu cây xanh kết hợp sân thể thao 

tại 161 Yên Phụ;
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II

CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG NGHỊ 

QUYẾT SỐ 08/NQ-HĐND NGÀY 

07/7/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

302.57 52.72

II.1 Các dự án nằm trong biểu 2A

II.2 Các dự án nằm trong biểu 2B 0.72 0.72

30

Dự án xây dựng HTKT đấu giá ô quy 

hoạch 20/LX12, phường Quảng An, 

quận Tây Hồ

ODT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.72 0.72 Tây Hồ Quảng An

Văn bản số 365/UBND-TCKH ngày 27/3/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ lập phương án đầu tư dự 

án “ Xây dựng HTKT đấu giá ô quy hoạch 20/LX12, 

phường Quảng An, quận Tây Hồ”. Văn bản 1160/UBND-

TCKH ngày 17/9/2020 của UBND quận Tây Hồ V/v giao 

nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các danh mục 

dự án năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận.

II.3 Các dự án nằm trong biểu 3 301.85 52.00

31

Dự án Xây dựng Khu đô thị Nam Thăng 

Long (một phần chưa GPMB của các 

giai đoạn)

ODT

Công ty TNHH Phát 

triển Khu đô thị 

Nam Thăng Long

301.85 52.00 Tây Hồ
Phú Thượng, 

Xuân La

QĐ số 1106/TTg ngày 19/12/1997 của Thủ tướng Chính 

phủ.Quyết định số 10/2003/QĐ-UBND ngày 16/01/2003, 

Quyết định số 114/2004/QĐ-UBND ngày 28/7/2004 và 

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của 

UBND Thành phố; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 

dự án 3262751722 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận 

thay đổi lần thứ 2 ngày 10/10/2016.

III

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 

08/NQ - HĐND ngày 07/7/2020 của 

HĐND Thành phố

7.4325

32
GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi khuôn 

viên khu vực 1 di tích đền Đồng Cổ
DDT

Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.1466 Tây Hồ Bưởi

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.II.4).
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33

Xây dựng nhà ga ngầm C6, C7 - Thuỵ 

Khuê ( Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà 

Nội số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần 

Hưng Đạo )

DGT
Ban QLDA Đường 

Sắt
1.47 Tây Hồ Thụy Khuê

QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND TP 

phê duyệt BCNCKT dự án vốn ODA Chính phủ Nhật; Số 

2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 và 1910/QĐ-UBND ngày 

11/04/2014 của UBND TP phê duyệt tổng mặt bằng; Công 

văn 4717/STNMT-KHTH ngày 27/08/2014 về việc cắm 

mốc.

34 Tu bổ, tôn tạo chùa Mật Dụng TON
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.5 Tây Hồ Bưởi

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.VI.2).

35
XD sân vận động phường Bưởi (khu ao 

Nhà thờ An Thái)
DTT

UBND Phường 

Bưởi
0.18 Tây Hồ Bưởi Dự án dân sinh bức xúc, không phải GPMB

36
XD đường giao thông và sân Nhà thờ 

An Thái
DGT

UBND Phường 

Bưởi
0.22 Tây Hồ Bưởi Dự án dân sinh bức xúc, không phải GPMB

37

Dự án ĐTXD tuyến ĐSĐT TP Hà Nội. 

Đoạn chuyển tiếp sau ga C3; Ga ngầm 

C5

DGT
Ban QLDA Đường 

sắt đô thị Hà Nội
2.2947 Tây Hồ

Xuân La. Thụy 

Khuê

QĐ số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 và QĐ số 

6239/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND TP Hà Nội

39

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

vườn ao liền kề đất ở và đất vườn, ao, 

đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân 

cư.

ODT Hộ gia đình cá nhân 0.80 Tây Hồ
Bưởi, Xuân La, 

Phú Thượng

Đơn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích của các hộ gia đình 

cá nhân.

39

Tổ hợp văn phòng, khách sạn, thương 

mại dịch vụ và nhà ở tại ô đất ký hiệu 

D3 - HH12 phường Xuân La, quận Tây 

Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy.

TMD
C.Ty CP đầu tư 

LiLaHa
0.8156 Tây Hồ Xuân La

Vb số 7168/UBND - KH&ĐT ngày 10/9/2010 của UBND 

TP.Hà Nội V/v chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực 

hiện DAĐTXD trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê do 

Cty CPĐT LiLaHa đề xuất; QĐ số 6690/QĐ - UBND ngày 

26/9/2017 của UBND TP.Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H 2 -1, TL 1/2000 (phần 

quy hoạch sử dụng đất) tại ô đất ký hiệu D3 - CCDT10; Vb 

số 609/QHKT-TMB-PAKT (P2) ngày 30/01/2018 của Sở 

QH - KT Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án 

kiến trúc tỷ lệ 1/500.
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40

Dự án đầu tư xây dựng quầy cung cấp 

thông tin quảng bá du lịch xung quanh 

Hồ Tây

TMD
Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.0006 Tây Hồ Thụy khuê

VB 1785/UBND-ĐT ngày 24/4/2018 của UBND Thành 

phố về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt 

bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo 

quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005.

41

Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại 

điểm đất khu đất công giáp đương dạo 

Hồ Tây (tổ 24, 25 cũ) tổ 8 phường 

Quảng An

ODT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.015 Tây Hồ Quảng An

QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND quận 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Văn bản số 1759/UBND ngày 27/12/2019 báo cáo kết quả 

thực hiên công tác đấu giá đất năm 2018, 2019 trong đó đề 

nghị Sở TNMT gia hạn thực hiện đấu giá đối với 02 địa 

điểm này sang năm 2020.

42

Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng - 

Westlake Residental - tại ô đất CHC1 

khu D6, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ

ODT

Công ty Cổ phần 

xây dựng và kỹ 

thuật Việt Nam

0.39 Tây Hồ Phú Thượng

Thông báo số 1495/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND 

Thành phố kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố 

về chủ trương đầu tư Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng - 

Westlake Residental - tại ô đất CHC1 khu D6, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ.

43
Công trình đỗ xe, showroom ô tô và phụ

trợ
TMD

Công ty TNHH sản 

xuất công nghiệp 

thương mại Trâm 

Anh

0.6 Tây Hồ Phú Thượng

Thông báo số 858/TB-UBND ngày 06/9/2018, UBND

Thành phố đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH sản

xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh nghiên cứu đề

xuất đầu tư công trình đỗ xe, showroom ô tô và phụ trợ tại

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (khi thực hiện việc trả lại

diện tích đất đã thuê tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô), trong đó

có nội dung: Đối với khu đất (diện tích khoảng 6.018 m2),

hiện do các hộ dân đang sử dụng: Công ty TNHH Sản xuất

Công nghiệp, Thương mại Trâm Anh thực hi ện việc thỏa

thuận nhận chuyển nhượng để thực hiện dự á n theo quy

hoạch.

B
Các dự án đăng ký mới thực hiện 

trọng năm 2021
25.5766 8.7153

I

Các dự án phải báo cáo HĐND 

Thành phố thông qua theo quy định 

tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai 

2013

18.3836 8.7153
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44
Xây dựng trường THCS và trường Tiểu 

học Tứ Liên.
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
2.12 2.12 Tây Hồ Tứ Liên

VBsố 3982/QHKT-P2 về chấp thuận địa điểm lập dự án đầu 

tư XD trường tiểu học và THCS Tứ Liên; Bản vẽ quy hoạch 

tổng mặt bằng được sở QKHT phê duyệt tháng 4/2017. 

Quyết định số 2352,2353/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của 

UBND quận Tây Hồ về việc phê quyệt dự án đầu tư xây 

dựng trường THCS và Tiểu Học Tứ Liên, phường Tứ Liên, 

quận Tây Hồ.

45
Xây dựng mở rộng tuyến đường giáp ao 

Sen Công Đoàn
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.70 0.70 Tây Hồ Quảng An

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.9).

Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND quận Tây Hồ về phê duyệt dự án đầu tư XDCT Xây 

dựng mở rộng tuyến đường giáp ao Sen Công Đoàn.

46

Xây dựng 03 tuyến đường khung và 

quảng trường trung tâm Khu đô thị  mới 

Tây Hồ Tây

DGT
C.Ty TNHH Tây Hồ 

Tây
8.10 0.563 Tây Hồ Xuân La

Thông báo số 170/TP-UBND ngày 27/06/2014; số 48/TB-

UBND của UBND quận Tây Hồ;1307/BC-KH&ĐT ngày 

11/12/2013 của Sở KH&ĐT và CV161/UBND-

QHXDGTngày 09/01/2014 của UBND TP về việc chấp 

thuận chủ trương;

QĐ số 5581/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND thành 

phố Hà Nội v/v điều chỉnh tổng thể QH chi tiết khu vực 

trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500.

GCN đăng ký đầu tư số 6524524427 của Sở KH&ĐT thành 

phố HN chứng nhận lần đầu ngày 07/07/2011 và chứng 

nhận điều chỉnh lần thứ 5 ngày 17/7/2018 cho công ty 

TNHH phát triển THT.

47 Xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
1.066 0.02 Tây Hồ Tứ Liên

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 1120/QĐ-UBND ngày 

05/04/2011 của UBND quận Tây hồ; QĐ  thu hồi đất số 

5303/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành phố 

Hà Nội.
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48
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Chu 

Văn An (130 Thuỵ Khuê )
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.5 0.015 Tây Hồ Thụy Khuê

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.III.1).

49
Dự án xây dựng nhà ở cụm 9 phường 

Phú Thượng
ODT

Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng GTVT
1.1276 1.1276 Tây Hồ Phú Thượng

Báo cáo thẩm định bổ sung số 541/BC-KH&ĐT ngày 

26/8/2020 của Sở KH&ĐT V/v điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Khu nhà ở cụm 9, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ.

Quyết định 2538/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND 

TP Hà Nội V/v thu hồi 11.276m2 đất tại cụm 9, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ; giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và 

xây dựng Giao thông vận tải để ĐTXD Khu nhà ở cụm 9, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Văn bản số 471/UBND-

TNMT ngày 28/01/2016 của UBND TP Hà Nội về việc 

thực hiện QĐ số 2538/QĐ-UBND ngày 2/7/2008 của 

UBND TP V/v thu hồi đất để thực hiện dự án XD Khu nhà ở 

cụm 9 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

50
Xây dựng trường PTTH theo quy hoạch 

tại ô 2/THPT1, phường Nhật Tân
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.60 0.60 Tây Hồ Nhật Tân

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 1).

51

Xây dựng tuyến đường từ Xuân Diệu 

đến đường Âu Cơ tiếp giáp ô 15/HT1, 

16/HT1 theo quy hoạch

DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.25 0.25 Tây Hồ

Quảng An, Tứ 

Liên

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 2).

52
Xây dựng tuyến đường từ ngõ 38 Xuân 

La đến Võ Chí Công
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.40 0.40 Tây Hồ Xuân La

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 12).
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53

Xây dựng tuyến đường  từ ngõ 38 Xuân 

La đến đường Nguyễn Hoàng Tôn và 

Võ Chí Công (02 nhánh)

DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.62 0.62 Tây Hồ Xuân La

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 13).

54

Xây dựng tuyến đường đoạn từ ngõ 409 

An Dương Vương đến ngõ 343 An 

Dương Vương

DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.90 0.90 Tây Hồ Phú Thượng

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 14).

55
Xây dựng tuyến đường đoạn từ ngõ 343 

An Dương Vương đến phố Phú Gia
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
1.10 1.10 Tây Hồ Phú Thượng

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 15).

56 Cải tạo, mở rộng trường THCS Xuân La DGD Ban QLDA ĐTXD 0.80 0.20 Tây Hồ Xuân La

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.III.8).

57

Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ 

tầng khớp nối tuyến ngõ 175 Lạc Long 

Quân

DGT
Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận
0.10 0.10 Tây Hồ Xuân La

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 6).

II
Các dự án không phải báo cáo 

HĐND Thành phố thông qua
7.19

58
Xây dựng trường Tiểu học Thượng 

Thụy
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.15 Tây Hồ Phú Thượng

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 26).

59
Cải tạo, sửa chữa trường THCS An 

Dương
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0.51 Tây Hồ Yên Phụ

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.III.5).

QĐ phê duyệt dự án số 343/QĐ-UBND ngày 07/03/2014 

của UBND quận Tây Hồ.
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60

Đấu giá cho thuê đất sử dụng vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất 

nông nghiệp công ích UBND phường 

quản lý

TMD
UBND P. Phú 

Thượng
4.93 Tây Hồ Phú Thượng

Văn bản số 1274/UBND-TNMT ngày 24/8/2017 của 

UBND quận Tây Hồ về việc đấu giá thuê đất sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất công 

ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng do UBND 

phường quản lý.

61

Cống hóa mương thoát nước liên 

phường trên địa bàn phường Tứ Liên 

(đoạn ngõ 238 Âu Cơ đến ngõ 124 Âu 

Cơ)

DTL
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
1.60 Tây Hồ Tứ Liên

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND 

quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách quận (Số thứ tự 29).


