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THÔNG BÁO 

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

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

 

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 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 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 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. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo. 

1. UBND huyện công bố công khai tài liệu về bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại 

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

2. Giao UBND các xã, thị trấn 

-  Niêm yết công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có liên 

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


quan đến xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn để nhân dân được biết; 

- Tổ chức và quản lý việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

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

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng ban 

chức năng của huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công trình thuộc kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, theo đúng quy định của pháp luật. 
 

UBND huyện Nghĩa Hưng yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan triển khai thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận:       
- TT Huyện ủy- HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng QLNN của huyện;  

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;      

- Lưu: VT, TNMT.                                      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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