
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Thị Đa, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 46-d 298.0 1 9 380.6 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 

9/2020 đến tháng 12/2020. 
4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 08:51:50 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Thành vợ Lê Thị Xuyến, địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

27 
27 
27 

312 
129-2 
129-3 

318.0 
176.0 
208.0 

  1 
1 

28 
27 

224.5 
329.5 

LUC 
LUC 

  
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 08:54:05 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Tiến Mạnh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 
3 

27 
27 
27 

46-a 
46-e 
46-a 

872.0 
270 
872 

1 
1 
1 

14 
15-2 
15-1 

121.4 
270 

218.7 

LUC 
LUC 
TSN 

CÓ XNUB 
  

CÓ XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 08:58:03 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Vũ Thị Hân, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 46-c 312 1 16 302.0 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:13:04 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Đức Thành, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

46-b 
80-1 

142 
202.0 

1 
2 

17 
127 

189.8 
203.7 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:15:44 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Đình Toán, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 
27 

48-1 
48-3 

120.0 
56.0 

1 18 205.5 LUC 
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 

bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:17:21 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  

 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Ngọc Nga, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

48-1 
33-10 

66 
64 

1 21 162.1 LUC 
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:18:33 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Cơ, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

128-2 
35-9 

690.0 
142.0 

1 
1 

72 
23 

275.3 
117.8 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:34:09 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Thị Tích chồng Phí Văn Hòa, địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 129-1 110 1 29 111.7  LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:35:19 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Lũy, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

 
215-1 
215-3 

 

 
320 
282 

 

1 
1 

 
125 
114 

 

 
36.4 
34.6 

 

LUC 
LUC 

Có XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  

 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:36:46 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Phan Văn Hồng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

56-3 
56-1 

136.0 
12.0 

1 
2 

65 
66 

138.3 
45.1 

LUC 
LUC 

 
CÓ XNUB 

  
 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

927 28



Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:45:54 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Sừng (chết) con Dương Minh 
Chiến, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
 

26 
 

195-3a 
195-3b 

126.0 
370.0 

1 134 549.4 LUC 
 

CÓ XNUB 
 

2 27 
72-3 
72-2 

150.0 
120.0 

1 119 304.6 LUC 
 

CÓ XNUB 
 

3 27 58-1 588.0 1 71 162.6 LNK 
CÓ XNUB 
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 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 09:59:59 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Hà Thị Bình, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 

67-1a 
67-1b 
69-1 
71-3 
71-4 

540.0 
50.0 
58.0 
70.0 
36.0 

1 104 272.2 LUC 

  
 

CÓ XNUB 
  
  

CÓ XNUB 
 

2 27 66 176.0 1 89 39.1 HNK 
 

CÓ XNUB 
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 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:02:46 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Bùi Thị Thu, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 67-1b 50.0 1 103 21.4 LUC   CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:13:16 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Thọ , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 26 195-2 454.0 1 133 421.0 LUC CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:36:20 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trịnh Văn Ngọ, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

26 
27 

195-1 
70-3 

522.0 
36.0 

1 
1 

123 
102-1 

590.1 
30.0 

LUC 
LUC 

 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:37:33 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Thị Hoàng Giáp, địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

26 
27 

196-2 
85-3 

320.0 
72.0 

1 
1 

132 
63 

422.8 
49.6 

LUC 
LUC 

 
CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 

bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:38:55 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  

 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trịnh Văn Vọng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 190-1 488.0 1 112 514.8 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:41:21 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Thị Thắm mẹ  Phan Thị Tình, địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 52-3 40.0 1 91 96.1 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:45:26 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Phan Thị Tình , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 58-1 588.0 1 68 16.5 LUC CÓ XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

936 28



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:46:57 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Định, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

87-1 
213-1 

250.0 
344.0 

1 
1 

147 
136 

279.6 
81.4 

LUC 
LUC 

 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

937 28



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:54:02 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Bùi Văn Đô, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 60-d 10.0 1 53 9.3 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

938 28



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:55:12 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Phúc, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 69-5 32.0 1 106 37.2 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:57:05 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Ngọc Chung vợ Nguyễn Thị Hải , 
địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 187 440.0 1 124 273.5 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 10:59:04 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Vũ Xuân Vân, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 83 858.0 1 130 791.9 LUC CÓ XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 11:03:51 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Tích, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 26 163 532.0 1 155 111.9 HNK CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

942 28



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 11:05:30 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Hoàn, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 194-1 360.0 1 121-1 409.9 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 

hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 11:07:20 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Bùi Văn Cư, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

66 
194-2 

176.0 
100.0 

1 
1 

107 
121-2 

114.1 
100.0 

LUC 
LUC 

CÓ XNUB 

1 27 

69-4 
69-3 
67-2 
67-3 

36.0 
30.0 
34.0 
40.0 

1 105 105.0 LUC 
  
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 11:16:11 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Hồng Hải, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

26 
26 

186-2 
186-3 

224.0 
88.0 

1 142 290.2 LUC 
 
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:11:56 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Quang Chinh , địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 26 197-1 272.0 1 154 395.8 LUK CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:13:55 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Hùng (Đông) , địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

46-a 
46-g 

872.0 
270.0 

1 
1 

15-3 
15-4 

218.7 
270.0 

TSN 
LUC 

CÓ XNUB  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 

Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:15:44 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Xuân , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 58-1 588.0 1 69 42.7 HNK 
 

CÓ XNUB 
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:21:39 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Phát, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 35-8 72.0 1 24 69.1 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:23:16 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Đức Hùng vợ Dương Thị Lương, địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 63-2 118 1 
82 
97 

99.2 
12.7 

LUC 
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:24:30 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Trường, địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 

26 
27 
27 

188 
72-1 
65-2 

486.0 
90.0 
52.0 

1 
1 
1 

113 
120 
86 

460.3 
52.2 
97.8 

 
LUC 
LUC 
LUC 

 

  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:25:42 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Phan Văn Phương, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 58-1 588 1 70 67.0 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:32:06 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Bùi Thị Hà , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 78-1 656.0 1 137 470.9 LUC CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:35:25 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Vị, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 85-5 432.0 1 159 437.4 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:36:24 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Xuân Khoát , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 87-4 194.0 1 162-1 239.6 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

990 30



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:49:41 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Giới chồng Trần Hòa , địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 196-3 312.0 1 140 301.0 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:38:28 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Văn Hân vợ Trịnh Thị Hương , địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 70-4 62.0 1 100 83.2 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:42:38 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Thị Cải  con Trần Thiện Nguyên, địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 71-2 74.0 1 101 131.6 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:46:19 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Điệp vợ  Dương Thị Thanh, địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 54-3 90.0 1 51 66.3 HNK CÓ XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
28-09-2020 14:49:32 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Chất, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 70-5 48.0 1 98 40.0 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 14:47:28 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Đích vợ Vũ Thị Chi , địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 195-4 354.0 1 141 350.5 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 14:56:28 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Minh vợ Hoàng Thị Lan , địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

86-2 
86-1 

466.0 
194.0 

1 
1 

148 
158 

481.8 
337.9 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:00:28 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Đình Thảo (Chết) con: Dương Văn 
Hiền, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

127-2 
213-2 

378.0 
376.0 

1 
2 

96 
145 

71.1 
32.6 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

969 30



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 

Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:03:09 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Hải Tài, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 52-2 26.0 1 90 106.9 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

970 30



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:04:55 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Khắc Vượng, địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 50-5 66.0 1 41 96.0 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:06:35 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Duy Lệ , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

85-2 
80-2 

94.0 
396.0 

1 
1 

149 
138 

102.5 
418.2 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:12:18 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Đức Chính, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 26 196-4 286.0 1 152 338.8 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:13:44 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Quang Châm, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 89 228.0 1 168 203.0 LUC  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:14:54 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Kim Trinh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 82 344.0 1 129 435.0 LUC    

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:16:11 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Vũ Thanh Hòa , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 46-a 872.0 1 6 117.2 LNK Có XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 

hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:17:36 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Toản, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 53-1 376 1 
30 
31 

339.5 
105.7 

LUC 
LUC 

  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:28:17 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Loan , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

50-3 
50-4 

36.0 
40.0 

1 43 108.4 LUC 
  

Có XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:21:25 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Tiến Việt mẹ Dương Thị Lũy , địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 50-6 46.0 1 42 66.7 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:22:52 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Thị Phương , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 66 176.0 1 87 62.3 HNK   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:32:27 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Phan Văn Minh , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 27 85-3 138.0 1 61 48.5 LUC   Có XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:36:36 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Hoàn , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 
27 

167-5 
167-7 

240.0 
54.0 

1 115 81 LUC 
  
  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:39:28 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Hà Thị Nhâm , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 
3 

27 
27 
27 

77-2 
85-1 
56-1 

232.0 
160.0 

34 

1 
1 
1 
1 

126 
139 
36 
35 

8.8 
187.9 
26.4 
24.4 

LUC 
LUC 
HNK 
HNK 

  
  

Có XNUB  
Có XNUB  

  
 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:40:36 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Lê Xuân Thanh (chết) con: Lê Thị Lý , địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 
3 

27 
27 
27 

54-2 
54-3 
54-1 

34.0 
90.0 
50.0 

1 
 
1 

33 
 

34 

65.6 
 

45.0 

LUC 
 

LUC 

  
Có XNUB  

  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:41:59 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Tuyến vợ Trần Thị Xuân , địa 
chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

85-4 
85-3 

334.0 
138.0 

1 150 471.8 LUC 
  

CÓ XNUB 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 

985 30



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:43:06 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Hà Ngọc Anh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 
2 

27 
27 

90-a 
90-b 

158.0 
136.0 

1 164 387.1 LUC 
  

CÓ XNUB  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:44:19 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Hà, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

26 
26 

189-1 
189-2 

276.0 
260.0 

1 95 537.4 LUC 
  
 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:45:31 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Hà Văn Quyền , địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 91 196.0 1 166 231.7 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:46:56 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND             Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

Căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 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; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Dương Văn Thụ vợ Trần Thị Hồng, địa chỉ 
khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các 
thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
  
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 
Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 27 87-2 212.0 1 157 245.9 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
9/2020 đến tháng 12/2020. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

UBND xã Hà Lộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
01-10-2020 15:48:06 +07:00


