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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vụ Bản, ngày 04 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
v ề  việc công khai và tổ chức thực hiện bổ sung kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Vụ Bản

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc họp nhất các Nghị định quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đât đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NỌ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh Nam 
Định về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định và hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã 
được HĐND tỉnh thông qua;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt bồ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, 
thành phố Nam Định;

Đe việc sử dụng đất trên địa bàn huyện được thực hiện đúng theo Luật Đất 
đai, UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã Hiển Khánh, Họp Hung, Kim Thái, Liên Minh:

- Tiến hành công khai bố sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các công trình, 
dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở ƯBND xã, thị trấn, việc tổ chức công 
khai được thực hiện trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án tố chức triển khai thực 
hiện đảm bảo theo đúng Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của 
UBND tỉnh Nam Định.

- Kiêm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất theo kế hoạch đã được duyệt. 
Trường họp có sự bất cập giữa kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng,

(Có Danh mục công trình, dự án kèm theo)
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quy hoạch nông thôn mới... phải báo cáo kịp thời về ƯBND huyện (Quaphòng 

Tài nguyên & Môi trường) để tổng hợp.

2. Phòng Tài nguyên và môi truòng:

- Tổ chức công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại trụ sở UBND 
huyện, trên Trang thông tin điện tử của huyện và kiểm tra, đôn đốc UBND các xã 
Hiển Khánh, Họp Hưng, Kim Thái, Liên Minh tổ chức công khai bổ sung kế 
hoạch các công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã Hiển Khánh, Hợp Hưng, Kim Thái, Liên 
Minh triển khai thực hiện bổ sung kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tiến độ.

- Tong họp các ý kiến trong quá trình to chức công khai của các xã Hiên 
Khánh, Hợp Hưng, Kim Thái, Liên Minh báo cáo UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và môi trường; UBND các xã Hiến 
Khánh, Hợp Hưng, Kim Thái, Liên Minh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên

Nưi nltộn:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các CO' quan liên quan;
- UBND các xã, TT;
- Trang thông tin điện tíccủa huyện;
- Lưu: VT; TNMT. \Jui
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