
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

Số:             /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Nghĩa Hưng, ngày        tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, 

ao trong khu dân cư sang đất ở tại xã Phúc Thắng và xã Nam Điền 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

hành Luật Đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai; 

Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định 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 Nghĩa Hưng thông báo:  

1. Từ ngày 22/9/2022, UBND huyện tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong khu dân cư sang đất ở thuộc địa phận 

các xã: Phúc Thắng và Nam Điền.  

2. Giao UBND các xã: Phúc Thắng, Nam Điền thông báo để nhân dân biết, 

thực hiện. 

3. Bộ phận Một cửa của huyện tiếp tục tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất tại 02 xã Phúc Thắng, Nam Điền theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định. 

UBND huyện Nghĩa Hưng yêu cầu UBND các xã: Phúc Thắng, Nam Điền, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện thông báo này ./. 
 

Nơi nhận:                   

- TT Huyện ủy (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND xã Phúc Thắng; 

- UBND xã Nam Điền; 

- Bộ phận Một cửa huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 
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