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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi đất GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất 

 tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy 
 

 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 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 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường số: 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định số: 538/QĐ-UBND ngày 

16/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giao Thủy; 

948/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 về việc phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy; 

 Theo đề nghị tại tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện 

Giao Thủy, số 1555/TTr-STNMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

V/v thu hồi đất GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giao 

Tiến, huyện Giao Thủy và hồ sơ kèm theo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 10.013,2 m
2
 đất, gồm: 7.954,3 m

2
 đất chuyên trồng lúa 

nước; 811,0 m
2
 đất giao thông và 1.247,9 m

2
 đất thủy lợi do UBND xã Giao Tiến 

quản lý, để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy. 

Vị trí ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ trích đo địa chính thửa 

đất phục vụ GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất (thuộc các thửa 



2 
 

đất số 1, 3 tờ bản đồ số 9; 147, 148, 149, 150, 151, 152, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa 

chính xã Giao Tiến đo đạc năm 1990, chỉnh lý năm 1998) do Trung tâm Phát triển 

quỹ đất lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/4/2020. 

Điều 2. Giao UBND huyện Giao Thủy chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng theo quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ 

tịch UBND huyện Giao Thủy, Chủ tịch UBND xã Giao Tiến, Giám đốc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như điều 3;                                                                                        

- Lưu: VP1, VP3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Nguyễn Phùng Hoan 
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