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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định 
 

 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ 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/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 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 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

Căn cứ thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Văn bản số 828/UBND-VP3 ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định V/v lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, QHSDĐ thời kỳ 

2021-2030 cấp huyện. 

UBND thành phố Nam Định thực hiện niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định tại trụ sở UBND thành 

phố, UBND các xã, phường và trên cổng thông tin điện tử của thành phố Nam 

Định: http://namdinh.gov.vn để tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm 

cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo 

quy định. 

1. Hồ sơ công khai lấy ý kiến gồm: 

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành 

phố Nam Định; 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Nam Định; 

 2. Hình thức đóng góp ý kiến: 

http://namdinh.gov.vn/


 Niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND thành phố, 

UBND các xã, phường và trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định. 

 Tổ chức lấy ý kiến trực tiếp theo địa bàn các xã, phường. 

 3. Địa điểm nhận ý kiến góp ý: 

 Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 của thành phố Nam Định thông qua phiếu góp ý kiến gửi trực tiếp tại Văn 

phòng HĐND và UBND, UBND các xã, phường hoặc tại chuyên mục góp ý trên 

cổng thông tin điện tử của UBND thành phố. 

4. Thời gian công khai lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố 

thông báo. 

5. Tổ chức thực hiện:  

Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai nội 

dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành 

phố Nam Định tại trụ sở UBND thành phố và trên trang thông tin điện tử của thành 

phố và tiếp nhận các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo hồ sơ quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố, tổng hợp phiếu góp ý báo cáo 

UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) ngay sau khi kết thúc 

thời gian niêm yết (theo mẫu đính kèm). 

Giao UBND các phường, xã: Thực hiện niêm yết công khai, tiệp nhận các ý 

kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 của thành phố Nam Định; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định trên địa bàn, tổng hợp phiếu góp ý 

báo cáo UBND thành phố thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi 

kết thúc thời gian niêm yết (theo mẫu gửi kèm). 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức bàn 

giao hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định lấy 

ý kiến (bản giấy) cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND các xã, phường 

để tổ chức niêm yết công khai; Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ Văn phòng HĐND và 

UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, phường; Tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân; Hoàn thiện quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định. 



Trên đây là thông báo của UBND thành phố Nam Định về việc lấy ý kiến 

nhân dân đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố 

Nam Định./.   

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT.Thành ủy;  

- TT.HĐND, UBND thành phố; 

- Phòng TNMT; 

- UBND các phường, xã; 

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT, ĐT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Oanh 
 



PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định 

 

 Họ tên người tham gia ý kiến: ……………………………………… ……….. 

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. 

 Địa bàn góp ý tại xã: …………………………………………………………. 

 Qua nghiên cứu hồ sơ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của thành phố Nam Định, tôi có ý kiến góp ý như sau: 

 1. Về Báo cáo tóm tắt:  

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

 2. Về chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030: 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

 3. Về danh mục, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021-2030: 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 



…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

 4. Về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Nam Định: 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

 5. Về nội dung khác: 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………….………………………….. 

        Ngày ….. tháng ….. năm 2021 

            Người tham gia ý kiến 
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