
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 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh, xã Thanh Minh 

 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 của 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 Khánh 

- Địa chỉ: Khu 4, xã Thanh Minh, 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 4 488-1 500.0 
2 400 617.2 BHK 

 

2 4 488-2 126.0 UB 

3 4 2 11,875.0 2 73 151.3 LUA UB 

4 4 154 142.0 2 83 139.3 LUA  

5 4 165 120.0 2 139 115.7 LUA  

6 4 291-2 159.0 2 159 182.2 LUA  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh, xã Thanh Minh thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 nơi 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:51:29 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thanh (Sang) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 217 131 2 321 174.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:45:01 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hoa 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 442-1 
240 

1 21 191.2 LUC  

2 4 590-2 
172 

1 84 163.1 LUC UBQL 

3 4 594 
242 

1 103 94.4 LUC  

4 4 593-1 
189 

1 105 196.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 
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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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:41:06 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Văn Công 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 482 140 1 59 131.4 LUC 
Nguyễn Văn 
Thạnh sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:38:47 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Tạ Thị Mão 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 

4 2 11875 

2 11 128.8 LUC 

UBQL 2 2 68 114.7 LUC 

3 2 69 133.3 LUC 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:37:37 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đình Tuế 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 501-3 
120 

1 66 221.1 LUC  

2 1 444-2 
312 

1 14 428.2 LUC  

3 4 441-2 
177 

2 218 502.5 LUC 

UBQL 

4 4 441-3 
312 

 

5 4 524-2 
240 

2 292 365.0 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, 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 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:35:32 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Minh Tính 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 496 188 1 100 130.0 LUC 
Lê Thị Chung sử 
dụng 

2 4 460-3 120 2 298 131.8 LUC  

3 4 368 189 2 404 216.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:33:37 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Chung 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 199-2 
348 

1 71 336.9 LUC UBQL 

2 1 507-1 
225 

1 117 320.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:31:37 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thức 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 537 
258 

2 443 462.2 BHK 

 

2 4 538 
143 

UBQL 
3 4 351-3 

138 
2 375 207.5 LUC 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:29:47 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thức 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 537 
258 

2 443 462.2 BHK 

 

2 4 538 
143 

UBQL 
3 4 351-3 

138 
2 375 207.5 LUC 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:28:44 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thanh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 460-1 259 1 53 310.7 LUC 
Nguyễn Thị Hợi 
sử dụng 

2 4 674 504 2 425-2 504 BHK 
Lê Thị Khải sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:27:12 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Văn Thắng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 523-4 259 2 291 279.2 LUC 
Nguyễn Văn Cát 
sử dụng 

2 1 507-3 290 1 115 276.1 LUC 
Nguyễn Thị Hợi 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:19:29 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Xuân Đồng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 512-1 424 1 96 349.0 LUC 
Nguyễn Thị Hợi 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:18:13 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hợi 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 529 192 2 395 238.0 LUC  

2 4 520-9 144 2 227 219.4 LUC  

3 1 470 134 1 74 147.4 LUC 
Hà Văn Chương 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:17:08 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hợi 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 529 192 2 395 238.0 LUC  

2 4 520-9 144 2 227 219.4 LUC  

3 1 470 134 1 74 147.4 LUC 
Hà Văn Chương 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:15:18 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Lợi 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 483-2 533 2 58 576.6 LUC  

2 1 485 410 2 56 261.2 LUC  

3 1 486 590 2 32 241.0 LUC  

4 4 630-1 191 1 193 220.6 LUC  

5 4 
570b-

2 
508 

1 120 705.1 BHK 
UBQL 6 4 579 301 

7 4 270 501 2 39 349.5 LUC 

  

540 21 07



 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 09:05:22 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hướng (con: Nguyễn Khánh Toàn) 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 632 
346 

1 228 388.7 LUC  

2 1 461-1 
188 

2 33 417.2 LUC 

 

3 1 461-2 
160 

 

4 1 487-1 
274 

 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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

539 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:40:41 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Cát 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 520-1 152 2 226 199.6 LUC  

2 4 457-1 243 2 235 277.7 LUC  

3 4 458-1 242 2 282 253.7 LUC  

4 4 670 270 2 421 314.4 BHK UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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

538 07 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:39:37 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Xuân Thọ 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 583 563 1 168 566.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:38:06 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thọ 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 4 458-2 634 2 293 253.6 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:35:10 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đức Hạnh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  

ST

T 

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 1 475-1 
360 

1 38 442.0 LUC 

 

2 1 475-3 
84 

UBQL 

3 1 503-1 
218 

1 61 268.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:32:24 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đức Toàn (Vợ Nguyễn Thị Mai) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 1 501-1 192 1 69 395.0 LUC  

2 1 444-1 312 1 24 418.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:31:18 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Diễn 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 700 443 2 484 455.2 BHK 
Nguyễn Đức Văn 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:29:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Trình 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 427-3 240 2 113-1 139.5 LUC 
Nguyễn Đức Văn 
sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:29:06 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đức Văn 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 451 144 2 113-2 144 LUC 

UBQL 2 4 454-4 284 2 165 201.7 BHK 

3 4 473 282 2 349 275.3 BHK 

4 4 527 710 2 386 792.4 LUC  

5 4 685 270 
2 430 557.8 LUC 

 

6 1 498-2 280  
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 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:27:34 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Phú (Con: Nguyễn Văn Thạnh) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 449 307 2 170 338.3 BHK UBQL 

1 4 345 301 
2 314 481.4 LUC 

 

2 4 349 136 UBQL 

3 1 503-2 218 1 60 222.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

530 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:26:33 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Phạm Đức Tĩnh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 459 845 2 279 131.6 LUC UBQL 

2 4 457-2 273 2 283 348.9 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:25:30 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Dưỡng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 456 442 2 27 471.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:23:25 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Luyến 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 520-3 231 2 223 230.9 LUC  

2 4 523-3 360 2 290 327.5 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:17:38 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quốc Khánh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 357-1 360 
2 272 537.5 LUC 

 

2 4 357-2 80 
UBQL 

3 4 359 92 2 328 99.2 LUC 

4 1 500 350 1 70 343.1 LUC  

5 4 633 330 1 226 318.7 LUC  

6 1 484-1 156.0 
2 29 401.4 LUC 

Lê Quốc Khánh 
sử dụng 

7 1 484-2 160.0 
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 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:16:08 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hiếu 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4  4-2 246 2 46 286.6 LUC UBQL 

2 4 524-1 528 2 338 597.9 LUC  

3 4 561b 284 1 167 230.1 BHK UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:13:41 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Chương (Vợ Nguyễn Thị Hà) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 1 466-2 
192 

1 
41 324.7 LUC 

 

2 1 466-3 
198 

1  

3 4 584-3 
216 

1 172 383.7 LUC  

4 4 629 
192 

1 196 160.2 LUC  

5 4 634 
283 

1 230 293.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, 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 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:12:26 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Lĩnh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 587-1 408 1 229 394.8 LUC 
Lê Văn Lợi sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:11:00 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Văn Lợi 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 627 304 1 183 320.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:09:40 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thanh Hải 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 
4 

  

2 

  

11875 

 

2 4 220.0 LUC 

UBQL 2 2 47 346.8 LUC 

3 4 427-5 880 2 115 187.5 LUC 

4 4 441-1 251 2 175 272.7 LUC  

5 4 454-1 163 2 163 139.5 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

519 21 07



3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:07:45 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Đức 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 686 544 2 447 548.8 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:06:24 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Mạnh Thắng (Vợ: Lê Thị Quý) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 428-3 278 2 116 273.0 LUC  

2 4 570-2 508 1 122 378.7 BHK UBQL 

3 4 491 249 2 434 302.7 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 08:05:07 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Lương Hinh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 508 
384 

1 116 414.4 LUC  

2 4 458-2 
634 

2 294 207.9 LUC UBQL 

3 4 528 
610 

2 385 670.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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 

516 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:58:53 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Tiến Dũng (Loan) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 427-1 200 2 112 263.3 LUC  

2 1 492 315 1 86 558.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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 

515 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:57:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thịnh (Đạm) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 661 463 1 231 482.2 LUC  

2 1 476 365.0 1 316 355.7 LUC 
Nguyễn Thị 
Xuân sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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 

514 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:56:23 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đăng Khoa 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 450-2 344 1 28 221.4 LUC  

2 4 566b 122 1 188 117.5 LUC  

3 4 585 179 1 228 180.0 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:46:07 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Khanh (đã chết) Vợ Nguyễn Thị Vân 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 614 114 1 132 111.0 LUC 
Hà Văn Cử sử 
dụng 

2 4 299 124 2 182 135.7 LUC  

3 4 597 90 1 109 98.5 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

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

7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:44:46 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Mai Văn Hòa 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 615 200 1 131 172.1 LUC 
Hà Văn Cử sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:42:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Cử 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 200-1 110 2 191 108.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:41:07 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Huỳnh Quang Toàn 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 458-1 144 
1 25 243.8 LUC 

 

2 1 458-2 116 UBQL 

3 1 506-2 260.0 2 63 201.1 LUC 
Ma Thị Dần sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:36:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Trung 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 648 247 1 200 283.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:35:39 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang Tuyến 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 219-6 81 2 146 82.2 LUC  

2 1 465-2 169 1 43 186.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:34:26 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Cấp 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 651 702 1 220 537.2 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:33:18 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Văn Sỹ 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 462-1 199 
1 22 214.0 LUC 

 

2 1 462-3 42 UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:31:06 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Mai 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 308-2 139 2 370 164.1 LUC  

2 1 468-4 147 1 78 158.6 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:29:23 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Văn Lục 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 464-3 288 
1 47 371.0 LUC 

 

2 1 464-4 31 
UBQL 

3 4 616 230 1 108 115.2 BHK 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:28:07 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Văn Chiến 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 305 199 2 265 223.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

501 21 07



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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:27:11 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Chí Hiếu 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 486 332 2 398 426.3 LUC 
Nguyễn  Tiến Dũng 
(Thảo) sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:26:14 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Chí Hiếu 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 486 332 2 398 426.3 LUC 
Nguyễn  Tiến Dũng 
(Thảo) sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:24:53 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Tiến Dũng (Thảo) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 427-5 
280 

2 114 217.3 LUC  

2 4 
520-

11 310 
2 228 348.0 LUC  

3 4 568b 
225 

1 189 247.9 BHK  

4 1 479-1 
255 

1 33 269.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

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

7/2020 đến tháng 10/2020. 
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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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:23:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Phúc 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 219-4 235 2 187 247.9 LUC  

2 1 439-1 281 1 4 329.9 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:22:36 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 

4 2 1187.5 
2 8 556.3 LUC 

UBQL 
2 2 9 357.1 LUC 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:21:20 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Minh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 290 267 2 117 197.1 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:20:14 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Văn Vân 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 648 452 1 202 532.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:19:11 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Phượng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 439-2 192 1 2 239.9 LUC  

2 1 437 208 1 3 282.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:17:22 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Phượng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 439-2 192 1 2 239.9 LUC  

2 1 437 208 1 3 282.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:15:30 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Tuyết 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 1 440 390 1 5 307.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

491 21 07



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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:14:21 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Vi Văn Khắc 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 

4 2 1187.5 
2 3 497.3 LUC 

UBQL 
2 2 7 513.6 LUC 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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 

490 21 07



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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:07:53 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hiền 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 214 202 2 319 185.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
21-07-2020 07:05:59 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Tuế 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 220-7 105 2 205 114.5 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:46:17 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Mạnh Hùng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 308-1 138 2 324 164.4 LUC  

2 1 468-3 205 1 80 220.2 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:43:08 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Địch 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 220-5 72 2 201 94.2 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:41:20 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Mạnh Thắng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 468-1 178 1 49 214.2 LUC  

2 4 652 318 1 222 318.3 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:39:52 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Sự 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 462-2 158 1 20 163.9 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:38:40 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Loan (đã chết)Vợ: Lê Thị Oanh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 489-2 394 1 85 485.5 LUC  

2 4 297 207 2 184 247.2 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:37:29 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Học(đã chế) con: Hà Thanh Tính 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 439-3 310 1 1 387.0 LUC  

2 4 298 251 2 183 258.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:36:29 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Luyến 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 296 361 2 185 341.9 LUC  

2 1 462-1 408 1 48 530.7 LUC  

3 4 593-2 216 
1 82 333.7 LUC 

 

4 4 593-3 105 UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 
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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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:35:11 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Loan 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 443-2 294 1 15 322.5 LUC  

2 1 443-2 294 1 23 305.9 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:33:59 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Tâm 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 490 268 1 77 283.2 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:27:46 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Văn Đạo 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 465-1 169 1 42 212.9 LUC  

2 1 491-1 84 1 76 109.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:25:59 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Đào Thị Ký 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 469 313 1 52 323.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:24:57 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Xuân Đông 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 294-1 188 2 89 228.3 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:24:01 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thành 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 269-2 129 2 41-2 143.0 LUC 
Nguyễn Xuân 
Yên sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:22:09 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Xuân Yên 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 294-2 240 2 91 249.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:20:26 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Trường (Thưởng) 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 603 202 1 128 213.4 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:19:20 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thưởng 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 213 
210 

2 201 233.8 LUC  

2 1 463 
370 

1 46 413.8 LUC  

3 4 651 
702 

1 221 488.3 LUC UBQL 4 4 653 
63 

5 4 654 
160 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, 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 

7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:18:06 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hoạt 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 293 490 2 96 135.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:14:43 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Minh Tiến 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 221 192 2 264 194.7 LUC  

2 4 619 210 1 136 170.0 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:12:54 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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): Ma Thị Khuyên 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 293 490 2 126 122.4 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:11:50 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thập 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 1 488 490 1 81 581.5 LUC  

2 4 602 230 1 107 260.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 16:10:40 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hoàn 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 292-2 125 2 152 133.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:32:18 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thoại 
- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 

đất: 
 

  

ST

T 

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 4 636 120 1 159 135.4 LUC 
Hà Thị Hà Sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:30:46 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Hà 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 637 182 1 154 126.2 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

465 20 07



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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:29:19 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Duy Thiện 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 
292-

12 
111 2 124 114.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:28:09 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang Minh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 218 195 2 322 219.1 LUC  

2 4 640 230 1 160 266.0 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:14:51 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang Minh 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 218 195 2 322 219.1 LUC  

2 4 640 230 1 160 266.0 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:12:04 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Viên 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 307 120 2 325 171.1 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:10:30 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Trường 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 220-3 120 2 207 114.6 LUC  

2 4 567b 157 2 389 234.4 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:09:07 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Dục 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 1 233 2 10 122.0 LUC 
Nguyễn Văn 
Trường sử dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:07:54 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Đức Tâm 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 223 187 2 318 197.3 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

458 20 07



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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:06:53 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Lương 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 292-5 144 2 125 173.5 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:03:51 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Lương 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 292-5 144 2 125 173.5 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 15:02:04 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Lịch 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 220-8 116 2 203 245.4 LUC  

2 1 467-2 264 1 51 356.8 LUC  

3 1 489-1 254 1 79 286.8 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:58:16 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Chí Hiếu 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 623-1 204 1 162 187.5 LUC 
Hà Quang Đạo sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:54:51 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang Đạo 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 616 230 1 130 182.9 BHK UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:50:40 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Quang Chung (Quyên) 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 664 128 2 392 165.9 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:48:46 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Xuân Thiệu 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 300 352 2 181 344.3 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:41:16 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Lộc 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 601 360 1 106 466.2 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 
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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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:39:53 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Thị Năm 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 623-2 204 1 177 242.5 LUC 
Nguyễn Thị Vân 
sử dụng 

2 4 610-2 298 1 149-2 289 BHK 
Lê Văn Hiếu sử 
dụng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
20-07-2020 14:38:37 +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     năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Thanh Minh 

 xã Thanh Minh, 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 của 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 Nghiệp 

- Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa 
đất: 

 

  

ST

T 

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 4 293 490 2 94 221.3 LUC UBQL 

2 4 290-7 406 2 153 111.7 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Thanh 
Minh xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
7/2020 đến tháng 10/2020. 

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. 

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 Thanh Minh 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 Thanh Minh, 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 Thanh Minh; 

- 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 thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
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