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THÔNG BÁO 

Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022  

của huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại  

Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 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 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 18/12/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện: Trực Ninh, 

Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Nam Trực, Ý Yên và Giao Thủy; 

UBND huyện Nam Trực thông báo công bố công khai bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực tại trụ sở UBND huyện Nam Trực, trên 

Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trực (địa chỉ: namtruc.namdinh.gov.vn). 

1. Hồ sơ công bố công khai gồm có: 

- Thông báo công khai của UBND huyện và biểu thống kê danh mục công 

trình bổ sung KH 2022 trên địa bàn huyện Nam Trực kèm theo. 

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định. 

2. Thời gian công khai: trong thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

UBND huyện Nam Trực thông báo công bố công khai bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực để các tổ chức và công dân trên địa bàn 

huyện được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Các phòng, ban của huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
   Lưu Quang Tuyển 
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