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THÔNG BÁO 

Thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê 

sông Đào đến Quốc lộ 21B tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực 
 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

  Căn cứ Văn bản số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hợp nhất các Thông tư quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

 Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh tên, phạm vi, quy mô, nguồn vốn đầu tư, địa 

điểm xây dựng dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê hữu sông Đào đến 

Quốc lộ 21B;  

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 2944/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nam Trực; 

số 2331/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng Tỉnh lộ 

485B, đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B; số 2244/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ 

đê hữu sông Đào đến QL21B, địa phận huyện Nam Trực; 

 Xét nội dung Quyết định số 213/QĐ-BQLDA ngày 27/6/2022 của Ban 

QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

thiết kế BVTC - dự toán Dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào 

đến Quốc lộ 21B;  

 Theo đề nghị tại các Tờ trình số: 208/TTr-UBND ngày 29/9/2022 của UBND 

huyện Nam Trực; 3197/TTr-STNMT ngày 06/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng Tỉnh 
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lộ 485B, đoạn từ đê sông Đào đến Quốc lộ 21B tại thị trấn Nam Giang, huyện 

Nam Trực và hồ sơ kèm theo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo: 

1. Thu hồi đất do UBND thị trấn Nam Giang quản lý, diện tích đất dự 

kiến thu hồi 1.674,8 m
2
 đất trong đó: Loại đất thu hồi có nguồn gốc sử dụng theo 

hồ sơ địa chính, bao gồm 1.614,7 m
2
 đất vật liệu xây dựng; 49,5 m

2
 đất giao 

thông; 8,1 m
2
 đất thủy lợi; 2,5 m

2
 đất trồng cây lâu năm (Loại đất thu hồi theo 

hiện trạng sử dụng gồm 1.614,7 m
2 
đất vật liệu xây dựng; 8,1 m

2
 đất thủy lợi; 52 

m
2
 đất phi nông nghiệp khác).  

- Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo trích đo phục vụ 

GPMB Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê sông Đào đến Quốc lộ 21B - Tỉnh 

Nam Định (Tuyến đường nối từ đường Vàng đến phà Kinh Lũng - địa phận 

huyện Nam Trực), thuộc các thửa đất số 91, 92, 94 tờ bản đồ số 08 - bản đồ địa 

chính thị trấn Nam Giang đo đạc năm 1993, chỉnh lý năm 2004) do Trung tâm 

Kỹ thuật và công nghệ địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định 

xác lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định duyệt ngày 16/6/2022 và 

Sơ đồ giao đất đã được UBND huyện Nam Trực xác định trên nền trích đo bản 

đồ địa chính của dự án.  

- Lý do thu hồi đất: Để GPMB thực hiện dự án xây dựng Tỉnh lộ 485B, 

đoạn từ đê sông Đào đến QL21B, địa phận huyện Nam Trực.  

2. Giao cho UBND huyện Nam Trực: 

- Thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng;  

- Lập kế hoạch và tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;  

- Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định.  

3. Sau khi kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, giao UBND huyện 

Nam Trực chỉ đạo các phòng ban có liên quan, UBND thị trấn Nam Giang phối 

hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định lập thủ tục trình 

UBND tỉnh quyết định thu hồi đất; UBND huyện Nam Trực tổ chức phê duyệt 

và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, hoàn thiện hồ sơ cho Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định chuyển mục đích sử dụng đất và 

giao đất theo đúng quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để bc) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Nam Trực; 

- UBND thị trấn Nam Giang; 

- Lưu: VP1, VP5, VP3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Trần Anh Dũng 
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