
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /UBND-TNMT 

V/v rà soát, đăng ký các nội dung trình kỳ 

họp HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Mỹ Lộc, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

 

 Kính gửi:  

   - Các cơ quan , đơn vị: Kinh tế- Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch,  

   Y tế, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Nông nghiệp &PTNT, 

   Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Ban quản lý dự án đầu tư 

   xây dựng huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 70/UBND-VP2 ngày 

04/5/2022 về việc rà soát, đăng ký các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Văn bản số 

1311/STNMT-QHKHĐĐ ngày 06/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Nam Định. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp 

thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục 

đích khác theo quy định của pháp luật, UBND huyện yêu cầu các cơ cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các công trình, dự 

án cần thực hiện ngay trong năm 2022 mà phải thông qua HĐND tỉnh (nêu rõ lý 

do, căn cứ pháp lý…) gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026). 

Danh mục các công trình, dự án (phô tô kèm theo các văn bản, cơ sở pháp 

lý…) gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất 

ngày 17/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh 

thông qua.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu : VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm  Văn Long 
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