
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 644/TB-UBND  TP. Nam Định, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất các công trình, dự án năm 2022 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch 

ngày 24/11/2017; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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 năm 2013; Nghị 

định 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 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 thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

thành phố Nam Định. 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

  1. Thông báo công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các 

công trình, dự án năm 2022 thành phố Nam Định (có biểu chi tiết kèm theo). 

2.  Đề nghị Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất các 

công trình, dự án năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung căn cứ thông 

báo khẩn trương triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

3. Giao UBND các phường, xã niêm yết công khai danh mục các công 

trình, dự án trên địa bàn thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Sở Tài nguyên & Môi trường ; 

- TT TU;  

- TT HĐND; UBND TP; 

- Phòng TN&MT; 

- UBND các phường, xã; 

- Webside UBND thành phố (để công khai); 

- Các đơn vị có kế hoạch SDĐ được phê duyệt; 

- Lưu: VT-ĐT. 
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