
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-TN&MT Lý Nhân, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND 

tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 
 

 

  Kính gửi: 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

       - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

       - Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. 

 

Trong thời gian qua, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết 

về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất 

trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (số 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, 

số 29/NQ-HĐND ngày 20/4/2022). Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các 

Văn bản để triển khai thực hiện (số 107/UBND-TN&MT ngày 09/02/2022, số 

510/UBND-TN&MT ngày 25/5/2022, số 916/UBND-TN&MT ngày 12/8/2022). 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 

ha đất trồng lúa, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản 

xuất dưới 50 ha bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của huyện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND 

ngày 04/8/2022 của HĐND tỉnh nêu trên. 

2. UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo 

nội dung UBND huyện đã giao (Văn bản số 107/UBND-TN&MT ngày 09/2/2022 

và số 510/UBND-TN&MT ngày 25/5/2022). Tổ chức triển khai Nghị quyết số 

47/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 tới toàn thể các cán bộ, công chức, các thôn trên địa 

bàn quản lý để thông báo công khai cho các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện các 

thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai… theo đúng quy định. 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị liên quan đôn đốc 

việc thực hiện của các xã, thị trấn. Căn cứ các Nghị quyết đã được thông qua phối 

hợp với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu 

UBND huyện tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng 

quy định của pháp luật. 
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4. Các cơ quan chuyên môn của huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

Danh mục các Dự án thu hồi đất, Dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất 

trồng lúa năm 2022, Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt. 

(Có File Nghị quyết, các văn bản liên quan gửi kèm Công văn) 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT tỉnh;                     (để b/c) 

- TT HU, TT HĐND huyện;  

- LĐ UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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