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NGHỊ QUYẾT 

Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt  

danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa;  

dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Nam Định  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH       

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU  
 

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

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

  Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;  

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê 

duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 

20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và 

danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng 

lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 đã có trong các 

chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp huyện đã được phê 

duyệt, cụ thể như sau: 

- Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2021 gồm 188 

công trình, dự án với tổng diện tích 165,19 ha, gồm: 153,71 ha đất nông nghiệp 

(trong đó có 135,95 ha đất trồng lúa, …); 9,85 ha đất phi nông nghiệp và 1,63 

ha đất chưa sử dụng.  

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

- Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha 

đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 gồm 



  

86 công trình, dự án và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 

các xã, thị trấn với tổng diện tích 221,52 ha, gồm: 215,12 ha đất nông nghiệp 

(trong đó có 206,95 ha đất trồng lúa, 3,00 ha đất rừng phòng hộ…); 6,40 ha đất 

phi nông nghiệp. 

(Chi tiết theo phụ lục II đính kèm). 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các 

huyện, thành phố Nam Định đối với danh mục các công trình, dự án phải thu hồi 

đất và chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất 

rừng phòng hộ sang mục đích khác có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2016-2020 cấp huyện đã được phê duyệt.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, 

kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ 

ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

Lê Quốc Chỉnh 

 



  

 


