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Vụ Bản, ngày 17 tháng 02 năm 2023 
                                          

THÔNG BÁO 

Về việc công khai quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 

đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản  
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 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 Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản; 

Để có căn cứ thực hiện việc giao đất cho nhân dân làm nhà ở đảm bảo đúng 

quy định, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND 13 xã có đất đấu giá: 

- Tiến hành công khai quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử đất 

cho nhân dân làm nhà ở. 

2. Phòng Tài nguyên và môi trường:  

- Tổ chức công khai quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử đất cho 

nhân dân làm nhà ở tại trụ sở UBND huyện, trên Trang thông tin điện tử của 

huyện, đôn đốc UBND các xã tổ chức công khai Quyết định. 

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

cáo UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và môi trường; UBND các xã 

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 13 xã có đất đấu giá; 

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

 

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

 
 

 

 
 
 

Phạm Ngọc Chi 
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