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QUY ĐỊNH 

Về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất đ i với trường hợp v ng chủ và kh ng  ác định được chủ 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2019/QĐ-UBND 
 ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đ i 

v i trường hợp v ng chủ và  h ng  ác định được chủ  hi Nhà nư c thu hồi đất vì 

mục đích qu c phòng, an ninh; phát triển  inh tế -  ã hội vì lợi ích qu c gia, c ng 

cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đ i tượng áp dụng 

1. Cơ quan, cán bộ c ng chức thực hiện chức năng quản lý nhà nư c về đất 

đai, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013. 

3. Các đ i tượng  hác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và tài sản 

g n liền v i đất. 

Chương II 

QUY ĐỊNH C  TH  

Điều 3. Th ng báo về vi c v ng chủ s  dụng đất bị  nh hư ng của dự án 

1. Căn cứ  ế hoạch thu hồi đất, điều tra,  hảo sát, đo đạc,  iểm đếm đã 

được UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định và phạm vi ảnh hư ng của dự án, 

 ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ph i hợp v i UBND cấp  ã rà soát, th ng 

 ê các trường hợp v ng chủ sử dụng đất của các thửa đất bị ảnh hư ng của dự án. 

UBND  ã có trách nhiệm liên hệ v i chủ sử dụng đất. 

2. Sau  hi đã tiến hành các biện pháp nhưng  h ng liên hệ được v i chủ sử 

dụng đất bị ảnh hư ng của dự án, UBND cấp  ã nơi có đất bị thu hồi có văn bản 

báo cáo  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Căn cứ báo cáo của UBND cấp 

 ã,  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban hành th ng báo về việc v ng chủ 

sử dụng đất bị ảnh hư ng của dự án. Nội dung của th ng báo gồm tên của dự án; 

họ tên, địa chỉ các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hư ng b i dự án hiện v ng mặt tại 

địa phương mà UBND cấp  ã đã liên hệ nhưng  h ng liên lạc được và đề nghị cá 

nhân, tổ chức nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được v i các chủ sử dụng đất có trong 

danh sách v ng mặt thì th ng báo lại cho UBND cấp  ã để thực hiện các thủ tục 
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bồi thường, GPMB theo quy định. Th ng báo ghi rõ thời gian thực hiện các nội 

dung c ng việc theo  ế hoạch; Đồng thời yêu cầu các hộ có trong danh sách tr  

về địa phương để ph i hợp v i  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.  

Th ng báo phải được niêm yết c ng  hai tại trụ s  UBND cấp  ã nơi có đất 

thu hồi, trên trang th ng tin điện t  của UBND cấp huyện và th ng báo trên trên 

đài truyền thanh  ã, đài phát thanh của huyện, đài phát thanh truyền hình của tỉnh 

03 lần vào 03 ngày liên tiếp. Thời gian niêm yết c ng  hai tại trụ s  UBND cấp 

 ã là 15 ngày. Việc niêm yết và  ết thúc niêm yết th ng báo v ng chủ sử dụng đất 

phải được lập thành biên bản  m u số 01/    -VC).  

Điều  . Th ng báo thu hồi đất và thực hi n th ng báo thu hồi đất 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND cấp huyện ban hành th ng 

báo thu hồi đất của trường hợp v ng chủ c ng v i các trường hợp  hác, riêng 

th ng báo thu hồi đất diện v ng chủ có thêm cụm t   v ng chủ ;  ội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư ph i hợp v i UBND cấp  ã thực hiện c ng b  chủ 

trương thu hồi đất,  ế hoạch thực hiện; niêm yết th ng báo thu hồi đất tại trụ s  

UBND cấp  ã, địa điểm sinh hoạt chung của  hu dân cư nơi có đất bị thu hồi 

 Nhà văn hóa của thôn, xóm), th ng báo trên đài truyền thanh của UBND cấp  ã, 
c ng  hai trên trang th ng tin của UBND cấp huyện, thời gian niêm yết, c ng 

 hai là 10 ngày.  ết thúc c ng  hai mà v n  h ng liên hệ được v i chủ sử dụng 

đất bị ảnh hư ng của dự án, UBND cấp  ã lập biên bản  m u số 02/GPMB-VC). 

Điều 5. Thực hi n vi c đo đạc đất đai, tài s n trên đất phục vụ kiểm 

đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Trư c  hi tiến hành đo đạc đất đai, tài sản trên đất phục vụ  iểm đếm, lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư ph i hợp v i UBND cấp  ã tổ chức ghi hình  quay phim hoặc chụp hình) để 
 ác nhận hiện trạng sử dụng đất và tài sản g n liền v i đất thuộc phạm vi thu hồi 

đất.  ết thúc ghi hình phải lập biên bản và  ết quả ghi hình được ghi thành đĩa 

CD. Biên bản và đĩa CD được nhân thành 03 bản, 01 bản lưu tại  ội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, 01 bản giao cho UBND cấp  ã, 01 bản giao cho 

trư ng th n,  óm  hoặc tổ trưởng tổ dân phố). 

Việc đo đạc đất đai, tài sản trên đất phục vụ  iểm đếm, lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện đồng thời v i các trường hợp  hác theo quy 

định. 

Điều 6. Qu ết định kiểm đếm đất v ng chủ và thực hi n qu ết định 

kiểm đếm đất v ng chủ  

1. Đến thời hạn  iểm đếm mà người có đất bị thu hồi, người có tài sản g n 

liền v i đất  h ng đến liên hệ v i UBND cấp  ã hoặc  ội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư thì  ội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ph i hợp v i 

UBND cấp  ã lập biên bản và thực hiện việc  iểm đếm theo diện v ng chủ. 

2.  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản đề nghị  iểm đếm 

diện v ng chủ gửi UBND cấp huyện. Phòng Tài nguyên và M i trường căn cứ 
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văn bản của  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ban hành quyết định  iểm đếm diện đất v ng chủ, hồ sơ gồm: 

- Th ng báo thu hồi đất; 

- Văn bản đề nghị  iểm đếm kiểm đếm diện v ng chủ của  ội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp  ã nơi có đất thu hồi về quá trình liên 

hệ v i người sử dụng đất và c ng  hai, niêm yết th ng báo thu hồi đất; 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc  ết quả đo đạc hiện trạng thửa 

đất; 

- Tờ trình  èm theo dự thảo quyết định  iểm đếm diện v ng chủ. 

Căn cứ vào hồ sơ, UBND cấp huyện ban hành Quyết định  iểm đếm diện 

đất v ng chủ (m u số 03/GPMB-VC). 

3.  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ph i v i v i UBND cấp  ã thực 

hiện niêm yết quyết định  iểm đếm diện v ng chủ tại trụ s  UBND cấp  ã, địa 

điểm sinh hoạt chung của  hu dân cư nơi có đất bị thu hồi  Nhà văn hóa của thôn, 

xóm), th ng báo trên đài truyền thanh của UBND cấp  ã, c ng  hai trên trang 

th ng tin của UBND cấp huyện, thời gian nêm yết, c ng  hai là 10 ngày.  ết thúc 

c ng  hai, UBND cấp  ã lập biên bản  m u số 04/    -VC). 

4. Sau thời gian niêm yết, c ng  hai mà người có đất thu hồi v n  h ng có 

mặt thì  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân 

nhân cấp huyện ban hành quyết định thực hiện quyết định  iểm đếm đất v ng chủ.  

Phòng Tài nguyên và M i trường căn cứ Văn bản đề nghị của  ội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 

quyết định thực hiện quyết định  iểm đếm b t buộc, hồ sơ gồm: 

- Quyết định  iểm đếm đất v ng chủ; 

- Văn bản đề nghị của  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Tờ trình  èm theo dự thảo quyết định  thực hiện quyết định  iểm đếm đất 

v ng chủ; 

Căn cứ vào hồ sơ, UBND cấp huyện ban hành Quyết định thực hiện quyết 

định  iểm đếm diện đất v ng chủ (m u số 05/GPMB-VC). 

5. Việc  iểm đếm theo diện v ng chủ thực hiện như v i các trường hợp 

 hác. Ngoài thành phần  iểm đếm theo quy định thì  ội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư phải mời thêm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam; đại 

diện các  ội, đoàn thể, cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp và c ng an cấp  ã; các hộ 

sử dụng đất liền  ề; đại diện anh, em, họ hàng của chủ sử dụng đất  nếu có) c ng 

tham dự.  ết thúc  iểm đếm phải lập biên bản  iểm đếm  m u số 06/GPMB-VC). 

Nếu biên bản có nhiều tờ thì các thành phần tham dự phải  ý vào t ng tờ trong 

biên bản. 
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Đ i v i các tài sản  h ng thuộc diện phải bồi thường thì thực hiện niêm 

phong tài sản, lập biên bản bàn giao tài sản cho UBND cấp  ã bảo quản theo quy 

định. Biên bản phải lập thành 02 bản, có đầy đủ chữ  ý của các thành phần tham 

dự  01 bản lưu tại U ND xã, 01 bản lưu tại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư);  

Trong su t quá trình  iểm đếm,  ồi đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

ph i hợp v i UBND cấp  ã tổ chức ghi hình  quay phim hoặc chụp hình) để  ác 

nhận toàn bộ hiện trạng sử dụng đất và tài sản g n liền v i đất  bao gồm cả diện 

tích đất và tài sản gắn liền với đất không thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng) và 

lưu giữ  ết quả ghi hình. 

 ội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ph i hợp v i UBND cấp  ã tổ 

chức niêm yết c ng  hai  ết quả  iểm đếm tại trụ s  UBND cấp  ã và tại điểm 

sinh hoạt  hu dân cư nơi có đất thu hồi. Thời gian niêm yết là 05  năm) ngày làm 

việc  ể t  ngày  ết thúc  iểm đếm. 

Điều 7.  ập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Căn cứ  ết quả  iểm đếm,  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và c ng  hai phương án theo quy 

định như đ i v i các trường hợp  hác. Riêng việc th ng  ê s   h u để áp các mức 

hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì lấy theo sổ hộ  h u 

hoặc sổ đăng  ý tạm trú tại địa phương. 

Điều 8. Qu ết định thu hồi đất và qu ết định gi i ph ng m t b ng di n 

v ng chủ 

1. Căn cứ vào các quy định của pháp luật UBND cấp huyện ban hành 

Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

2.  ội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ph i hợp v i UBND cấp  ã thực 

hiện c ng b  Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ s  UBND cấp  ã, địa điểm sinh hoạt chung của 

 hu dân cư nơi có đất bị thu hồi  Nhà văn hóa của thôn, xóm), th ng báo trên đài 

truyền thanh của UBND cấp  ã, c ng  hai trên trang th ng tin của UBND cấp 

huyện, thời gian nêm yết, c ng  hai là 10 ngày.  ết thúc c ng  hai mà v n  h ng 

liên hệ được v i chủ sử dụng đất bị ảnh hư ng của dự án UBND cấp  ã lập biên 

bản  m u số 07/GPMB-VC). 

3. Phòng Tài nguyên và M i trường căn cứ văn bản đề nghị của  ội đồng 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình UBND huyện ban hành quyết định tổ chức 

giải phóng mặt bằng diện v ng chủ.  ồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ban hành quyết định tổ chức giải phóng mặt bằng diện v ng chủ do Phòng 

Tài nguyên và M i trường lập gồm: 

a) Quyết định thu hồi đất; 

b) Văn bản đề nghị giải phóng mặt bằng diện v ng chủ của  ội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 
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c) Tờ trình  èm theo dự thảo quyết định giải phóng mặt bằng diện v ng chủ 

 m u số 08/    -VC). 

4. Sau thời gian niêm yết, c ng  hai Quyết định thu hồi đất và Quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà các chủ sử dụng đất v n 

chưa về địa phương để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì trong thời hạn 30 ngày  ể 

t  ngày phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ s  tiền bồi thường, hỗ trợ phải 

được chuyển vào  ho bạc huyện để chờ trả cho chủ sử dụng đất;  

Điều 9. Thực hi n gi i ph ng m t b ng và bàn giao m t b ng cho chủ 

đ u tư 

1. Trư c  hi tiến hành giải phóng mặt bằng diện v ng chủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện giải phóng mặt bằng diện 

v ng chủ, thành phần bao gồm: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Trư ng ban; 

c) Thành viên gồm đại diện các cơ quan: tài chính, tài nguyên và m i 

trường, thanh tra, tư pháp,  ây dựng cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt 

Nam phường,  ã nơi có đất; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; Ủy ban nhân dân 

phường  ã nơi có đất và một s  thành viên  hác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định. 

d) Đại diện các hội, đoàn thể, cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp và c ng an 

cấp  ã; 

đ) Các hộ sử dụng đất liền  ề; 

e) Đại diện anh, em, họ hàng của chủ sử dụng đất  nếu có).  

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải phóng mặt 

bằng diện v ng chủ: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giải 

phóng mặt bằng, giải quyết  hiếu nại liên quan theo quy định của pháp luật về 

 hiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trư c  hi thực hiện giải phóng mặt 

bằng và các điều  iện, phương tiện cần thiết,  inh phí phục vụ cho việc giải phóng 

mặt bằng;  

 b) Ban thực hiện giải phóng mặt bằng diện v ng chủ có trách nhiệm chủ trì 

lập phương án giải phóng mặt bằng và dự toán  inh phí cho hoạt động giải phóng 

mặt bằng trình Ủy ban nhân dân cấp có th m quyền phê duyệt; UBND cấp huyện 

phải có văn bản gửi đến cơ quan C ng an c ng cấp trư c  hi thực hiện việc  ít 

nhất là 05  năm) ngày làm việc, yêu cầu b  trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn 

và  ử lý tài sản trong quá trình thực hiện ; thực hiện  theo phương án đã được phê 

duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. 

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện GPMB diện v ng 

chủ phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ s  hữu chịu trách 

nhiệm thanh toán; 
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c) Lực lượng C ng an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình 

tổ chức thi hành quyết định thu hồi đất diện v ng chủ;  ịp thời ngăn chặn các 

hành vi ch ng đ i, gây r i  ảnh hư ng đến quá trình thực hiện; 

d) Ủy ban nhân dân cấp  ã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm ph i hợp v i 

cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết c ng  hai 

quyết định thu hồi đất; tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng; ph i hợp v i Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường niêm phong, di chuyển tài sản của người bị thu hồi 

đất; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân  hác có liên quan chịu trách nhiệm ph i hợp 

v i Ban thực hiện giải phóng mặt bằng diện v ng chủ  hi có yêu cầu. 

3. Xử lý tài sản, vật  iến trúc, cây trồng và tài sản  hác sau  hi giải phóng 

mặt bằng: 

a) Đ i v i nhà  , c ng trình, vật  iến trúc, cây trồng và tài sản  hác thuộc 

trường hợp được bồi thường, thì sau  hi phóng mặt bằng sẽ tổ chức bán đấu giá; 

b) Đ i v i tài sản  h ng thuộc trường hợp được bồi thường, thì sau  hi 

phóng mặt bằng thì tài sản được  ử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Đ i v i trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của 

tổ chức, cá nhân  hác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật  hác có 

liên quan thì Nhà nư c tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng diện v ng chủ 

theo quy định mà  h ng phải chờ cho đến  hi giải quyết  ong quyền và nghĩa vụ 

liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có quyền lợi ích có liên quan, có 

quyền  hiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về  hiếu nại. 

Trong khi thực hiện việc  hiếu nại và giải quyết  hiếu nại thì v n phải tiếp tục 

thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nư c có th m quyền 

giải quyết  hiếu nại có  ết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải d ng việc 

thu hồi đất (nếu chưa hoàn thành); hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và 

bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra  nếu có); 

6.  ết quả thực hiện giải phóng mặt bằng được lập thành biên bản họp 

 m u số 09/    -VC) cụ thể và có đầy đủ chữ  ý của các thành viên tham gia. 

 . Sau  hi hoàn thành c ng tác giải phóng mặt bằng. Theo th m quyền, các 

đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định. 

Điều 10. Trường hợp kh ng  ác định được chủ s  dụng đất 

 Trình tự, thủ tục thu hồi đất đ i v i trường hợp  h ng  ác định được chủ sử 

dụng đất thực hiện như v i trường hợp v ng chủ, trong đó tại mục tên chủ sử dụng 

đất tại các văn bản, thủ tục liên quan ghi là “Đất không xác định được tên chủ sử 

dụng đất”; Mục địa chỉ thường trú ghi là: “Không xác định được địa chỉ thường 

trú”. 
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 Trường hợp trong một dự án có cả trường hợp v ng chủ sử dụng đất và  h ng 

 ác định được chủ sử dụng đất thì các bư c c ng  hai được thực hiện c ng v i các 

trường hợp có chủ sử dụng đất. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhi m của các S , ngành 

1. S  Tài nguyên và M i trường: Chủ trì, ph i hợp v i các S , ngành có 
liên quan hư ng d n, đ n đ c thực hiện Quy định này. 

2. C ng an tỉnh: Chỉ đạo C ng an cấp huyện trong việc ph i hợp thực hiện 
giải phóng mặt bằng. 

3. C ng an cấp huyện: Tổ chức c ng tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá 
trình giải phóng mặt bằng. 

4. Các s , ngành và tổ chức, cá nhân  hác có liên quan: Theo chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị mình ph i hợp thực hiện trong quá trình thực hiện thu hồi đất 
v ng chủ sử dụng đất và  h ng  ác định được chủ sử dụng đất 

Điều 12. Trách nhi m của Ủ  ban nhân dân cấp hu  n 

1. Chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND 
cấp  ã nơi có đất bị thu hồi, Ban giải phóng mặt bằng diện v ng chủ; thực hiện 
các c ng việc theo quy định tại quy định này. 

2. Giải quyết  hiếu nại, t  cáo của người sử dụng đất về thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư theo th m quyền. 

Điều 13. Trách nhi m của Tổ chức làm nhi m vụ bồi thường, gi i 
ph ng m t b ng 

1. Ph i hợp v i Ủy ban nhân dân cấp  ã, Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt 
Nam cấp  ã liên hệ v i chủ sử dụng đất bằng các hình thức. 

2. Tổ chức thực hiện các c ng việc theo quy định tại quy định này. 

Điều 14. Trách nhi m Ban gi i ph ng m t b ng di n v ng chủ, kh ng 
 ác định được chủ 

1. Ph i hợp v i Ủy ban nhân dân cấp  ã, Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt 
Nam cấp  ã liên hệ v i chủ sử dụng đất bằng các hình thức. 

2. Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện giải 
phóng mặt bằng diện v ng chủ,  h ng  ác định được chủ. 

Điều 15. Trách nhi m của Ủ  ban nhân dân cấp  ã nơi c  đất thu hồi 

1. Ph i hợp v i các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Tổ chức liên hệ 
v i chủ sử dụng đất bằng các hình thức. 

2. Ph i hợp v i các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giao, niêm yết 
c ng  hai quyết định  iểm đếm diện v ng chủ và  h ng  ác định được chủ, quyết 
định thực hiện quyết định  iểm đếm diện v ng chủ và  h ng  ác định được chủ, 
Quyết định giải phóng mặt bằng theo diện v ng chủ. 
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3. Ph i hợp v i Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 
niêm phong, di chuyển và bảo quản tài sản của người bị thu hồi đất. 

Điều 16. Tổ chức thực hi n 

Trong quá trình thực hiện nếu có vư ng m c, phát sinh các s , ngành, 

UBND các huyện, thành ph  Nam Định và các tổ chức, cá nhân  ịp thời phản ánh 

về UBND tỉnh (qua S  Tài nguyên và M i trường)  em  ét, quyết định./. 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

                                                              PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

                                                                               

 

 

 

          Ng  Gia Tự 
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