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Số:            UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Liên Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

 

Căn cứ Luật đất đai năm 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 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 hổi 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 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 

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;  

        Thực hiện thông báo số 04/TB-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện 

Vụ Bản về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Vụ 

Bản; 

        Để việc sử dụng đất trên địa bàn xã được thực hiện đúng theo Luật đất đai. 

UBND xã Liên Minh tổ chức niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023; 

         * Thời gian công khai: Trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất. 

 



* Địa điểm công khai:  

- Phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Trụ sở UBND xã 

Liên Minh và cổng thông tin điện tử của xã). 

 

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh; (để thông báo) 

- Lưu VP,HS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Chủ Tịch 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thiện 
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