
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

 
Số:              /HĐPHPBGDPL 

v/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày……tháng…..năm 20 

 

 Kính gửi:  

       - Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

        - Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố Nam Định. 

 

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về 

việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ;  

đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó yêu cầu: “…các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến đất đai, tài nguyên…” 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật đã biên soạn các tình huống giải đáp pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nội dung gồm 3 phần: 

- Phần 1: Về thu hồi đất. 

- Phần 2: Bồi thường khi thu hồi đất 

- Phần 3: Hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất. 

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên và Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện, thành phố Nam Định quan tâm, chỉ đạo, có hình thức 

tuyên truyền phổ biến, tài liệu này đến toàn thể nhân dân. 

(Tài liệu được đăng tải tại Chuyên mục Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Nam Định – Cơ quan thường 

trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị cấp tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Nam Định; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cù Đức Thuận 
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