
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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Loan 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 26 739-2 74,0 1 8 33,5 LUK  
 

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Công Ký 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 36 363 396,0 1 41 267,1 LUK 
Lê Văn Thiện  

canh tác 
 

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Nhường 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 36 362 248,0 1 42 201,1 LUK 
Lê Văn Vinh  

canh tác 

 36 362 248,0 1 43 14,2 LUK 
Bùi Ngọc Lệ 

canh tác 
 

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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): Hồ Ngọc Tuyến 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 26 741 107,0 1 4 21,0 LUK  
 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Mùi 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 27 673 
1427,

0 
1 6 3,8 CLN  

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Phú 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 26 737 72,0 1 7 20,3 LUK  
 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Tấn 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 27 673 
1427,

0 
1 3 5,0 CLN  

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Văn Vinh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 339 496,0 1 78 31,6 BHK UBQL 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Thị Thủy 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 709 234,0 1    77 2,3 LUK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Thị Sự 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 706 472,0 1 74 4,5 LUK UBQL 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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): Phạm Văn Thắng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 707 174,0 1 72 

 

144,6 

 

LUK 
Hoàng Thị 

Thuấn canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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): Phạm Văn Thọ 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 708 132,0 1 71 108,3 LUK  

 36 430 
1036,

0 
1 46 494,8  

Phạm Thị Hà 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Hạnh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 653 188,0 1 64 58,6 LUK UBQL 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Lan 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 651 80,0 1 63 81,0 LUK 
Trần Thị Lưu 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Khương 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 651 60,0 1 62 14,6 LUK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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): Phạm Văn Khang 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  

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 36 597 630,0 1 56 210,0 LUK  
Nguyễn Thị 

Canh, canh tác 

2 36 597 630,0 1 57 173,3  LUK 
Trần Thị Lan 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Kim Nhị 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án:   

  

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 36 649 285,0 1 55 165,4 LUK 
Bùi Đăng Thiện 

canh tác 

2 36 434 63,0 1 103 19,5 LUK 
Lê Văn Hưng 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Văn Sảo 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án:   

  

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 36 445 102,0 1 52 2,6 LUK 
Nguyễn Ngọc 

Thái canh tác 

2 36 595 600,0 1 53 14,2 LUK 
Phạm Trung Sỹ 

canh tác 

3 36 595 600,0 1 58 89,5 LUK 
Lê Ngọc Bình 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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): Hồ Ngọc Tuyên 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án:   

  

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 36 551 216,0 1 51 21,0 LUK UBQL 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 



UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Định 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 36 443 84,0 

 

 

1 

 

 

48 

 

 

12,2 

 

 

LUK 

 

Bùi Đăng Hồng 

canh tác 

2 36 444 88,0 UBQL 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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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     năm 2020 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ Tỉnh lộ 325B  

vào khu Ngũ phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, 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 31/12/2019của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 

 Xét đề nghị của 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 Văn Hưng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 
 

  

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 36 433 22,0 

1 45 69,7 BHK 

 

 

 

UBQL 2 36 432 56,0 

3 36 442 38,0 

 

 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường nối từ tỉnh lộ 325B vào 

khu Ngũ Phúc (khu 9 cũ), xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 

tháng 06/2020 đến tháng 9/2020.                                                  

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

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

Ông (bà) có tên trên 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. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Thạch gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 

sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Thạch, hộ ông 

(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND  xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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	2020-06-30T15:20:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:20:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:18:10+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:17:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:17:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:17:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:17:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:18:44+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:06:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:06:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:06:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:06:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:19:17+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:59:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:59:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:59:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T15:00:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:20:39+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:46:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:47:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:47:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:47:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:21:34+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:43:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:43:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:44:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:44:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:22:11+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:40:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:40:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:41:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:41:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:22:45+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:39:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:39:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:39:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:39:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vuha@phutho.gov.vn
	2020-06-29T16:23:30+0700
	Location
	Hoàng Anh Vũ
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:34:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:34:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:34:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-30T14:34:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




