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Số: 04/TB-UBND 

 

  

Vụ Bản, ngày 11 tháng 01  năm 2023 

                                          

THÔNG BÁO 

Về việc công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch 

 sử dụng đất năm 2023 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 hợp nhất các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất 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 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vụ Bản; 

Để việc sử dụng đất trên địa bàn huyện được thực hiện đúng theo Luật Đất 

đai, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiến hành công khai hủy bỏ danh mục các công trình được UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử 

dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các công trình, dự án đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND xã, thị trấn, việc tổ chức công khai được thực hiện 

trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 
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- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo theo đúng Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất theo kế hoạch đã được duyệt. 

Trường hợp có sự bất cập giữa kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch nông thôn mới… phải báo cáo kịp thời về UBND huyện (Qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp. 

2. Phòng Tài nguyên và môi trường:  

- Tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại trụ sở UBND huyện, 

trên Trang thông tin điện tử của huyện và kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn 

tổ chức công khai các công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất đảm bảo tiến độ. 

- Tổng hợp các ý kiến trong quá trình tổ chức công khai của các xã, thị trấn báo 

cáo UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 
- Lưu: VT; TNMT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Chi 
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