
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Văn Tỉnh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

  

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

  

 Loại đất 
  

      Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

thu 

hồi 
(m2) 

1 4 223-1 96.0 1 1 40 LUC  

2 4 224 196.0 1 8 120.8 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
25-08-2020 13:49:56 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Phùng Văn Tuấn 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

  

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

  

 Loại đất 
  

      Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

thu 

hồi 
(m2) 

1 4 225-1 216.0 1 2 14.9 LUC 
Có XN của 

 UBND xã 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
25-08-2020 13:59:57 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Chu Ngọc Hải 
- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB Loại đất Ghi chú 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

  

1 4 226 432,0 1 8-1 432 LUC  

2 4 381-1 120,0 

1 38 436,4 LUC 

 

3 4 381-2 256,0 
Có XN 

của UB xã 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
25-08-2020 14:01:05 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Văn Bình 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 290 152,0 1  8-2 152 LUC  

2 4 293 378,0 1 12 334,2 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
25-08-2020 14:52:54 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Phùng Văn Hùng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 227 224,0 1 3 263,7 LUC 
Có XN 

của UB xã 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
25-08-2020 15:00:11 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Năm 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 228 232,0 1 4 66,9 LUC 
Có XN 

của UB xã 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:17:59 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Dậu 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 289-3 120,0 1 9 172,5 LUC  

2 4 380 160,0 
1 11 102 LUC  

1 23 129,4 LUC  

3 4 472 946 1 43 1220,7 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:20:47 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Thị Hường 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 289-1 120,0 1 10-2 

 

241,8 

 

LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:23:56 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Dương Minh Luận 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 289 202,0 1 10-1 323,9 LUC  

2 4 289-2 144,0 1 5 257,4 LUC  

3 4 288 197,0 1 6 77,5 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:25:01 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Dương Văn Hiền 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 297 217,0 
1 7 188,6 LUC 

Có XN 

của UB xã 2 4 297-1 200,0 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:27:26 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Trần Văn Hinh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 294 160,0 1 14 178,6 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:32:10 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Dương Văn Dương 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 295 350,0 1 15 414,1 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:34:04 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Đinh Thanh Vân 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 296 218,0 1 16 273,1 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:35:43 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Hoán (đã chết), vợ Trần Thị 

Chưởng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 298 225,0 1 19 333 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:37:36 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Thắng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 299 264,0 
1 21 382,1 LUC  

2 4 383 45,0 

3 4 480 644,0 1 57 150,9 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:40:13 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Thanh Xuân 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 388 156,0 1 32 120,5 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

693 26 08



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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:49:37 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Hồng Thiệp 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 387 322,0 1 33 330 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:52:21 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Trần Văn Hùng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi (m2) 

1 4 392 294,0 

1 44 230 LUC  

1 62 122,8 LUC 

Ông Trần 
Trung Thành 

canh tác 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:56:42 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Chu Mạnh Dầu 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 11 236 228,7 1 45 224 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 08:58:11 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Lưu Thị Minh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 394 228,0 1 46 300,5 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:04:44 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Lưu Thị Nghị 
- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 385 198,0 1 34 217,2 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:06:07 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Đặng Thị Gái 
- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 384 358,0 1 20 295,1 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:07:23 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Thị Aí 
- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 395 158,0 1 35 188,7 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:10:20 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Đức Hạnh 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 396 119,0 1 36 135,1 LUC 
Có XN 

của UB xã 

2 4 397 134,0 1 37 132,8 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:12:19 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Văn Trường 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 379 296,0 1 24 323 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:13:30 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Văn Thức 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 398 448,0 1 39 457,6 LUC 
Có XN 

của UB xã 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
26-08-2020 09:18:55 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ PHÚ THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Hà Văn Tuyến 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 479-2 190,0 
1 58-1 213,65 LUC 

Có XN 

của UB xã 

2 4 479-1 276  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:04:29 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vi Văn Chính 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 399 424 1 40 416,5 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:05:39 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Thiềng 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 400 108 1 41 135,9 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:06:36 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Vũ Quang Hải 
- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 402 312 1 42 468,4 LUC  

2 4 476 260 1 50 292,7 LUC  

3 4 475 614 1 51 714,9 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

708 27 08



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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:08:19 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Lê Thị Sành (đã chết), con dâu: Vi Thị 

Tình 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 401 88 1 48 89,2 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

709 27 08



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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:10:10 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Lập 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 503 270 
1 54 362,9 LUC 

 

2 4 504 212 Có XN 

của UB xã 3 4 378 152 1 25 165,1 LUC 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

710 27 08



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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:11:22 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Phùng Văn Thơ 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 473 298 
1 52 586 LUC 

 

2 4 474 288  

3 4 382 278,0 1 22 278 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:12:57 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Chu Văn Hữu 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 481 388,0 1 47 251,8 LUC  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:16:33 +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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của thị xã Phú Thọ, 
 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Thị Lan (đã chết), con dâu Vi Thị 

Sen 

- Địa chỉ thường trú:  xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. 

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

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

Loại 
đất Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số 
tờ 

Số thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 4 386-1 168,0 
1 17 260,7 LUC 

Có XN 

của UB xã 

2 4 386-2 94,0  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 
khu vực Đồng Ngõ, khu 2, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: khoảng thời gian từ 
tháng 08/2020 đến tháng 11/2020.                                                  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
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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 Văn Lung 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 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 Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                       

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
27-08-2020 16:19:06 +07:00


