
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN NAM TRỰC 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Trực, ngày        tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới  

xã Nam Tiến, huyện Nam Trực  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

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 Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 

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 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch; Nghị định 72/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07/4/2010 và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện 

Nam Trực phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nam 

Tiến, huyện Nam Trực đến năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 773/SXD-QH ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Nam định về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng dựng Nông thôn mới xã Nam 

Tiến, huyện Nam Trực và Báo cáo số 05/BC-KTHT ngày 15/7/2022 của phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện về việc phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới xã Nam Tiến, huyện Nam Trực. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nam 

Tiến, huyện Nam Trực với những nội dung chính như sau: 
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- Vị trí điều chỉnh: Khu đất dự kiến điều chỉnh có diện tích khoảng 2,5ha, 

thuộc tờ bản đồ số 34, gồm các thửa đất số: 63, 64, 65, mương (Bản đồ địa chính 

xã Nam Tiến) và có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp đất ở cũ (đất ở xã Nam Lợi). 

+ Phía Tây giáp mương nội đồng. 

+ Phía Nam giáp đất trồng lúa. 

+ Phía Bắc giáp kênh CT31, đường Tỉnh 487. 

- Chức năng điều chỉnh: Từ chức năng đất nông nghiệp (chuyên trồng lúa), 

mương nội đồng, đất hạ tầng kỹ thuật... thành chức năng đất ở mới (có trích lục 

vị trí quy hoạch kèm theo). 

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tạo thêm quỹ đất ở mới để đầu tư xây dựng 

khu dân cư tập trung văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất 

đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Mặt khác tạo thêm nguồn thu cho ngân 

sách, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Việc điều để đồng bộ 

theo quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1463/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện 

Nam Trực.   

( Chi tiết theo mặt bằng điều chỉnh quy hoạch kèm theo) 

Điều 2. Yêu cầu UBND xã Nam Tiến tổ chức công khai và triển khai thực 

hiện đúng theo quy hoạch đã được điều chỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn Phòng HU-HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Nam Tiến 

và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

     Nơi nhận:                   CHỦ TỊCH 

- Như điều 3; 

- Cổng thông tin ĐT huyện;              

- Lưu: VT.                                                                                

 

 

 

      Lưu Quang Tuyển 
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