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

TỈNH NINH BÌNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /QĐ-UBND  Ninh Bình, ngày          tháng      năm 2022 

   

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc hủy bỏ các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất  

của các huyện, thành phố sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 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; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

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

số 408/TTr-STNMT ngày 15/11/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Hủy bỏ 168 công trình, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt trong kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố nhưng sau 03 năm 

chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 

528,53ha, trong đó: đất trồng lúa 193,09ha và các loại đất khác 335,44ha, cụ thể 

như sau: 

- Thành phố Ninh Bình: 07 công trình, dự án với tổng diện tích 14,76ha, 

trong đó: đất trồng lúa 6,35ha và các loại đất khác 8,41ha; 

-  Huyện Hoa Lư: 08 công trình, dự án với tổng diện tích 6,08ha, trong đó: 

đất trồng lúa 4,72ha và các loại đất khác 1,36ha; 

-  Huyện Gia Viễn: 08 công trình, dự án với tổng diện tích 8,78ha, trong 

đó: đất trồng lúa 6,82ha và các loại đất khác 1,96ha; 
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-  Huyện Nho Quan: 06 công trình, dự án với tổng diện tích 44,55ha, trong 

đó: đất trồng lúa 9,93ha và các loại đất khác 34,62ha; 

-  Huyện Kim Sơn: 08 công trình, dự án với tổng diện tích 266,54ha, trong 

đó: đất trồng lúa 37,67ha và các loại đất khác 228,87ha; 

-  Huyện Yên Mô: 91 công trình, dự án với tổng diện tích 112,43ha, trong 

đó: đất trồng lúa 85,90ha và các loại đất khác 26,53ha; 

-  Huyện Yên Khánh: 40 công trình, dự án với tổng diện tích 75,39ha,trong 

đó: đất trồng lúa 41,70ha và các loại đất khác 33,69ha; 

 (Có Biểu danh mục các công trình, dự án kèm theo) 

Điều 2. 

- Giao UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố, công khai việc hủy 

bỏ các công trình, dự án nêu trên đảm bảo đúng quy định. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công bố, công khai hủy bỏ các công trình, dự án nêu trên của UBND các 

huyện, thành phố. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

   Nơi nhận:  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VP3,4,5. 
   Ttt_VP3_QĐ114 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Cao Sơn 
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