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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên năm 2023 

 

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và 

phê duyệt kế hoach sử dụng đất năm 2023 huyện Ý Yên. 

 UBND huyện thông báo danh mục các công trình nằm trong kế hoạch sử 

dụng đất huyện được thực hiện năm 2023, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn có chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện các 

nội dung sau: 

- Tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, lập hồ sơ thực 

hiện các công trình, dự án theo quy định trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt. 

 (Có biểu tổng hợp danh mục các công trình, dự án cho phép thực hiện kèm theo) 

Để thực hiện kế hoạch đất đã được phê duyệt, phục vụ các nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung 

nêu trên. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về 

UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường./. 
 

Nơi nhận: 

 - TTHU, TT UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các cơ quan có liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu VT. 
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