
   UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

 HUYỆN NGHĨA HƯNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                

             Số:       /TB -UBND      Nghĩa Hưng, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công bố công khai về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công 

trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi bổ 

sung một số điều của 37 Luật liên quan đến Quy hoạch;  

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 148/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo. 

1. UBND huyện công khai tài liệu về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và 

số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-

UBND ngày 10/02/2022, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND 

các xã, thị trấn; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện 

Nghĩa Hưng tại địa chỉ http://nghiahung.namdinh.gov.vn 

- Tài liệu công khai, gồm: 

+ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 

+ Danh mục các công trình, dự án thay đổi về quy mô, địa điểm và số 

lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa 

Hưng; 

+ Trích vị trí điều chỉnh. 

2. Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện 

2.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường đăng tin công bố, công khai về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và 

số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

http://nghiahung.namdinh.gov.vn/


Nghĩa Hưng trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Nghĩa Hưng tại địa chỉ 

http://nghiahung.namdinh.gov.vn trong suốt thời kỳ quy hoạch. 

2.2 Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện thông báo trên Đài phát 

thanh để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết về việc thay đổi về quy mô, 

địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Nghĩa Hưng.  

2.3 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp hồ sơ, tài liệu để 

phục vụ các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức công khai 

về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng.  

2.4 UBND các xã, thị trấn 

- Công khai về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, 

dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng có liên quan 

đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Khai thác nội dung công khai 

về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng trên cổng thông tin điện tử 

của huyện. 

- Tổ chức và quản lý việc thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của 

các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

2.5 Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ nội dung về việc thay 

đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 
 

UBND huyện Nghĩa Hưng trân trọng công bố, công khai thông báo đến 

toàn bộ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./. 

 

Nơi nhận:       
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng QLNN của huyện; 

- Trung tâm VHTT-TT huyện;          

- Lưu VT, TNMT.                                      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 
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