
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND–VP3 
V/v khảo sát, lập dự án GPMB tạo quỹ 

đất sạch tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản 

để đấu giá quyền sử dụng đất. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

              Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

  

 Kính gửi:     

- Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1456/QĐ-UBND ngày 

09/7/7/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản; số 10/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vụ Bản; 

Xét nội dung tại Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Vụ Bản về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Liên Bảo, huyện Vụ 

Bản đến năm 2030; 

Theo đề nghị tại các văn bản: số 50/TTr-UBND ngày 22/3/2022 của UBND 

huyện Vụ Bản; số 643/SXD-QH ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng; số 854/STNMT-

QHKHĐĐ ngày 28/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc chủ trương 

khảo sát, lập dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tại xã Liên Bảo, huyện Vụ 

Bản để đấu giá quyền sử dụng đất; 

Căn cứ văn bản số 513-TB/TU ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy Nam Định về việc 

thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự 

án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản để đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch 

và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp theo quy định với diện tích khoảng 4,2 ha tại xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản. 

2. Nguồn vốn: Ứng từ quỹ phát triển đất tỉnh Nam Định. 
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3. Về đất đai, lập dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử 

dụng đất thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Yêu cầu các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, 

Tài chính, Tư pháp; UBND huyện Vụ Bản; Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc 

tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ 

đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham 

mưu cho UBND tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Giao UBND huyện Vụ Bản có trách nhiệm phối hợp Trung tâm thông tin, dữ 

liệu và phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c PCTTT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- UBND xã Liên Bảo; 

- Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất; 

- Lưu: VP1, VP6, TT, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Đình Nghị 
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