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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc th
i về qu mô, ị iểm và số lượng công trình, dự n
ất năng lượng trong Điều chỉnh qu hoạch sử dụng ất
ến năm 2020 hu ện Trực Ninh
UỶ 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 các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Th ng tư số 29/2014/TT- TN T ngày 02/6/2014 của ộ Tài nguy n và
i trư ng quy định chi tiết vi c ập, điều ch nh quy ho ch, ế ho ch sử d ng đất;
Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-U ND ngày 20/11/2018 của U ND t nh Nam
Định về vi c ph duy t điều ch nh quy ho ch sử d ng đất đến năm 2020 và ế ho ch sử
d ng đất năm đầu của điều ch nh quy ho ch sử d ng đất huy n Trực Ninh;
Căn cứ Văn bản số 52/U ND-VP5 ngày 10/02/2020 của U ND t nh Nam Định về
vi c hi u ch nh tuyến đư ng dây t i các vị trí cột 21-22 và 29-30 thuộc dự án "Xuất tuyến
110 V ộ 173, 174 tr m biến áp 220 V Trực Ninh";
Theo đề nghị t i các t trình: số 156/TTr-U ND ngày 03/9/2020 của U ND
huy n Trực Ninh; số 2783/TTr-STN T ngày 15/9/2020 của Sở Tài nguy n và
i trư ng
về vi c đề nghị thay đổi về quy m , địa đi m, số ư ng một số c ng trình, dự án đất năng
ư ng trong điều ch nh quy ho ch quy ho ch sử d ng đất đến năm 2020 huy n Trực Ninh
và hồ sơ èm theo.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng một số công trình, dự án đất
năng lượng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trực
Ninh. Việc thay đổi không làm ảnh hưởng đến diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, khu
vực sử dụng đất theo chức năng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện
Trực Ninh đã được phê duyệt, cụ thể như sau:
1. Hủy bỏ nhu c u sử dụng đất của 2 công trình, dự án đất công trình năng
lượng với tổng diện tích 1,19 ha do chưa có nhu c u sử dụng đến năm 2020, cụ thể
như sau:
1

+ Dự án đường dây 500 kV Nam Định - Phố Nối tại các xã, thị trấn: Ninh
Cường, Trực Hùng với diện tích 0,81 ha;
+ Dự án quy hoạch trạm điện treo tại các xã: Liêm Hải, Phương Định, Việt
Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Hưng, Trực Thái, Trực Mỹ với diện tích 0,38
ha.
2. ổ sung nhu c u sử dụng đất công trình năng lượng đến năm 2020 với tổng
diện tích 1,19 ha (diện tích này được điều chỉnh từ nhu c u sử dụng đất của 2 công
trình, dự án đất công trình năng lượng nêu trên) để thực hiện các công trình, dự án:
+ Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Liễu Đề tại các xã: Trực thuận,
Trực Khang, Trực Nội, Trực Thanh với diện tích 0,64 ha;
+ Dự án xuất tuyến 110 kV lộ 173, 174 trạm biến áp 220kV Trực Ninh tại xã
Việt Hùng với diện tích 0,11 ha;
+ Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Trực Đại tại các xã, thị trấn: TT.
Cát Thành, Trực Cường, Trực Thắng với diện tích 0,44 ha.
(Có phụ lục thống kê chi tiết vị trí, loại đất kèm theo)
Điều 2. Giao UBND huyện Trực Ninh:
- Công bố công khai thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự
án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo đúng quy định của
pháp luật đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy
định pháp luật, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và các thủ tục
có liên quan theo quy định;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi
trường, Chủ tịch U ND huyện Trực Ninh, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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