
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND Hà Nam, ngày        tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v bổ sung danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Bình Lục 
 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ngày 06 tháng 01 năm 

2017; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021 về điều 

chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng 

dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1429/QĐ-UBND ngày 

20 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Bình Lục; số 500/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Lục;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

139/TTr-STN&MT ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Bình Lục, với các nội dung cụ thể như sau: 



2 
 

 

 

Bổ sung vào Phụ lục V, Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 08 công trình, dự án (Các dự án đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 03 năm 2021). 

(có danh mục chi tiết kèm theo). 

Việc bổ sung danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Bình Lục để làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai . 

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo đúng quy định 

của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt (Việc thực 

hiện chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất yêu 

cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai);  

3. Báo cáo và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục; Thủ trưởng các Sở, ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực HĐND tỉnh; KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT, NN,TN&MT.  
L/ĐĐ/2021/KHSDĐ/06  
  
  
 Nguyễn Đức Vượng 



Danh mục các công trình, dự án bổ sung trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Lục 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam) 

 
 

 

STT Danh mục công trình, dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi chú 

 
Đất thủy lợi       

1 
Dự án Cải tạo, kiên cố hóa kênh CG3, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
2,21 

các xã  An Nội, 

Bồ Đề, Ngọc 

Lũ 

NQ 03 

2 
Dự án Cải tạo, kiên cố hóa kênh CG5, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
2,20 

các xã Bồ Đề, 

Vũ Bản 
NQ 03 

3 

Công trình Nạo vét, kiên cố hóa kênh, kết hợp 

cải tạo nâng cấp đường bờ kênh Tân Hoà thuộc 

địa phận hai xã Tiêu Động, An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

1,10 
các xã Tiêu 

Động, An Lão 
NQ 03 

 Đất giao thông      

4 

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ 

QL.21B đến đường N2 cụm công nghiệp 

Trung Lương 

4,03 
Xã Trung 

Lương 
NQ 03 

 Đất năng lượng       

5 

Công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp 

điện cho các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam, năm 2021 

0,10 
các xã huyện 

Bình Lục 
NQ 03 

 Đất giáo dục     NQ 03 

6 

Công trình Cải tạo, nâng cấp nhà bộ môn, khu 

nội trú và xây mới nhà lớp học 03 tầng trường 

THCS Nguyễn Khuyến 

0,25 
Thị trấn Bình 

Mỹ 
NQ 03 

 Đất ở nông thôn     NQ 03 

7 
Dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp 

tại xã Vũ Bản 
1,10 Xã Vũ Bản NQ 03 

8 
Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã 

Tràng An, huyện Bình Lục 
0,13 Xã Tràng An NQ 03 
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