
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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Vũ Văn Chất 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 105 2,800.0 2 156 1,339.6 ONT+CLN  

2 25 105 2,800.0 2 173 843.9 ONT+CLN 
Vũ Thị Cúc sử 
dụng 

3 25 105 2,800.0 2 151 616.5 ONT+CLN 
Vũ Minh Thảo 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:03:42 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Ngọc Minh (Trần Văn Minh) 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 119-3 2,938.0 2 183 3,201.1 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:19:39 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Toản 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 119-2 2,414.0 2 218 1,975.9 ONT+CLN 
Đỗ Thị Chính 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:20:39 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Tuệ 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 119-1 2,218.0 2 255 2,718.1 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:21:33 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Chí 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 195-1 3,034.0 2 280 1,277.2 ONT+CLN 
Vũ Thị Chi sử 
dụng 

2 25 195-1 3,034.0 2 292 420.8 ONT+CLN 
Nguyễn Thị 
Toàn sử dụng 

3 25 195-1 3,034.0 2 274 1,296.7 ONT+CLN 
Hà Thị Hợi sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:23:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Phát 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 197 2,810.0 2 294 2,970.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:25:08 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hà 
- Địa chỉ:  Khu 8, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 1 25 196 
3,90
6.0 

2 269 2,860.7 ONT+CLN 

2 25 196 3,906.0 2 301 385.9 ONT+CLN 
Trần Văn Hồng 
sử dụng 

3 25 196 3,906.0 2 295 385.2 ONT+CLN 
Trần Thị Tính 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:29:26 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Lợi 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 346 2,912.0 2 398 303.1 ONT 
Dương Thị 
Chung sử dụng 

2 25 346 2,912.0 2 402 650.8 ONT+CLN  

3 25 346 2,912.0 2 401 906.2 ONT+CLN 
Dương Văn 
Tiến sử dụng 

4 25 346 2,912.0 2 399 295.0 ONT 
Dương Thị Thu 
sử dụng 

5 25 346 2,912.0 2 397 300.3 ONT 
Dương Thị 
Dung sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:33:18 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Cửu 
- Địa chỉ:  Khu 11, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 25 345 2,790.0 2 403 3,624.0 ONT+CLN 
Trần Văn 
Tuyến sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:40:26 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Định 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 19 1458.0 3 480-1 1832.4 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:55:09 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Vị (Vỵ) 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 27 11 2290.0 3 545 239 ONT+CLN 
Trần Thị Quang 
sử dụng 

2 27 11 2290.0 3 545-1 3254.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 

644 12



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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:56:03 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Thọ 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 12-1 3548.0 3 476-2 517.5 ONT+CLN 
Trần Thị Dung 
sử ụng 

2 24 12-1 3548.0 3 476-4 603.9 ONT+CLN 
Trần Thị Thành 
sử dụng 

3 24 12-1 3548.0 3 476-3 858.3 ONT+CLN 
Trần Thị Vân 
Oanh sử dụng 

4 24 12-1 3548.0 3 476-1 524.2 ONT+CLN 
Trần Văn Dũng 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:57:38 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Quang Châm 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 1 1302.0 3 330 1451 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 15:59:01 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Ngô Thị Lại 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 6-2 1130.0 3 345 1193 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:00:00 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Lâm 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 6-1 914.0 3 365 997 ONT+CLN Trần Văn Lâm 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

648 12



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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:00:49 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Khoát 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 3 1250.0 3 382 617 ONT+CLN 
Trần Văn Nam 
sử dụng 

2 23 3 1250.0 3 367 450 ONT+CLN 
Trần Xuân Tiến 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:02:30 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Thị Lê 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 2 1502.0 3 380 970.1 ONT+CLN 
Bùi Văn Đô sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:03:50 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Hiệp 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 105-2 894.0 3 434 955 ONT+CLN 
Bùi Thế Cường 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:04:47 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Văn Hiệp 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 5-4 2880.0 3 436 3028.8 ONT+CLN 
Trần Thị Phẳng 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:05:43 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Tuyến 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 105-3 2890.0 3 440 1100 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:06:47 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Luyện 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 14-4 1600.0 3 471 484 ONT+CLN  

2 24 14-4 1600.0 3 474 397.7 ONT+CLN 
Hà Văn Hiếu sử 
dụng 

3 24 14-4 1600.0 3 464 605 ONT+CLN 
Hà Văn Hưng sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:19:30 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Chí Thanh 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 13-1 1196.0 3 468 1436.1 ONT+CLN Hà Văn Tuyên 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:20:30 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Đức Khanh 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 14-1 2150.0 3 473-1 1265.4 ONT+CLN 
Trần Thị Tạc sử 
dung 

2 24 14-1 2150.0 3 473 1348.3 ONT+CLN 
Hà Thanh Diễn 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:21:39 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Huấn 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 14-3 1202.0 3 477 1343.1 ONT+CLN  

1 24 14-3 1202.0 3 475 497.7 ONT+CLN 
Hà Thị Cúc sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:22:31 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Hồng 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 137 2486.0 3 490 1311.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

659 12



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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:24:06 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Dũng 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 141 1026.0 3 499 790.4 ONT+CLN 
Trần Thị phượng 
sử dụng 

2 24 141 1026.0 3 495 354.1 ONT+CLN 
Trần Quang 
Thành sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:25:31 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Kim Trinh (Chinh) 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 142 1818.0 3 505 2167.7 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:26:52 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hiền 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 145 1776.0 3 511 1312 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:27:51 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hải 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 150 1762.0 3 512 372 ONT+CLN 
Trần Văn Cảnh sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:08:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Điệp 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 147 1454.0 3 515-2 261.1 ONT+CLN 
Trần Văn Hưng 
sử dụng 

2 24 147 1454.0 3 515-1 20.6 ONT+CLN 
Trần Văn Cường 
sử dụng 

3 24 147 1454.0 3 515 674 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:09:22 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hy 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 146 1988.0 3 516 1634.4 ONT+CLN 
Trần Văn Vĩnh sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:10:11 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Bao 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 148 864.0 3 521 943 ONT+CLN 
Hà Thị Bền sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:11:28 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Ngọc Thư 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 27 25 2370.0 3 546 578 ONT+CLN 
Trần Thị Phương 
sử dụng 

2 27 25 2370.0 3 544 77.9 ONT+CLN 
Trần Bích Lợi sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:12:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Thị Lê 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 2 1502.0 3 380-1 479 ONT+CLN 
Lương Hùng 
Thắng sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:13:21 +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 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Tuyến 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 23 105-3 2890.0 3 440-2 453.9 ONT+CLN 
Dương Văn sơn 
sử dụng 

2 23 105-3 2890.0 3 440-3 405.6 ONT+CLN 
Dương Thị Loan 
sử dụng 

3 23 105-3 2890.0 3 440-4 398.8 ONT+CLN 
Dương Thị 
Phượng sử dụng 

4 23 105-3 2890.0 3 440-1 563.1 ONT+CLN 
Dương Ngọc 
Thanh sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:14:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Hồng 
- Địa chỉ: Khu 10, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại đất 

 
Ghi chú Số tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 24 137 2486.0 3 490-2 565.8 ONT+CLN 
Hà Thị Thu Hiền 
sử dụng 

2 24 137 2486.0 3 490-1 624.3 ONT+CLN 
Hà Ngọc Linh sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
13-08-2020 16:15:23 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 206 742 1 1251 793.0 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:28:51 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Thị Phúc 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 72 2104 1 862 1,320.8 ONT+CLN  

2 24 72 2104 1 839 668.0 ONT+CLN 
Vũ Hà Thành 

sử dụng 

3 24 72 2104 1 853 669.6 ONT+CLN 
Vũ Thành Mai 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:32:14 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phan Thị Bám 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 27 14 2258 1 1255 666.3 ONT+CLN 
Trần Văn Bính 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

632 12



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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:30:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Ma Thị Bấc 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 205 876 1 1249 1,219.5 ONT+CLN 
Dương Văn 
Thanh sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:27:36 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Thị Cải 
- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 27 13-2 1076 1 1246 1,154.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:26:39 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Bình 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 
201-

1 
592 1 1241 265.1 ONT+CLN 

Dương Thị 
Oanh sử dụng 

2 26 
201-

1 
592 1 1238 301.9 ONT+CLN 

Dương Văn 
Trường sử 
dụng 

1 26 
201-

1 
592 1 1234 438.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:25:29 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Chất 
- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 27 13-1 1130 1 1232 134.9 ONT+CLN 
Trần Văn Thực 

sử dụng 

2 27 13-1 1130 1 1244 203.9 ONT+CLN 
Trần Văn Tuấn 

sử dụng 

3 27 13-1 1130 1 1230 696.9 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:24:25 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Văn Họp 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 200 2118 1 1225 1,302.0 ONT+CLN 
Bùi Văn Cư sử 
dụng 

2 26 200 2118 1 1218 880.2 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:23:10 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 27 23 2200 1 1223 53.7 ONT+CLN 
Trần Mạnh 
Huấn sử dụng 

2 27 23 2200 1 1213 403.8 ONT+CLN 
Trần Văn Hùng 

sử dụng 

1 27 23 2200 1 1210 343.0 ONT+CLN 
Trần Văn Dậu 
sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 

625 12



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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 

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

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:22:02 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 27 12-2 2332 1 1211 174.3 ONT+CLN 
Trần Văn Đức 

sử dụng 

2 27 12-2 2332 1 1219 1,377.2 ONT+CLN 
Trần Văn Hải 
sử dụng 

3 27 12-2 2332 1 1207 792.0 ONT+CLN 
Trần Văn Tuân 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:21:02 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phan Văn Hồng 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 151 2318 1 1205 1,079.3 ONT+CLN  

2 26 151 2318 1 1208 551.3 ONT+CLN 
Phan Ngọc Huy 

sử dụng 

3 26 151 2318 1 1204 471.9 ONT+CLN 
Phan Ngọc 
Huấn sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 

623 12



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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:19:56 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị San (chồng Dương Hữu Cố) 
- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 
136-

1 
2892 1 1189 3,252.3 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

622 12



diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:15:01 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 71 1452 1 1169 2,234.0 ONT+CLN 
Trần Văn Thỏa 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:13:57 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 98 1352 1 1159 1,425.1 ONT+CLN  

2 26 98 1352 1 1144 543.7 ONT+CLN 
Dương Hồng 
Hữu sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:12:51 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 97 802 1 1164 782.8 ONT+CLN 
Dương Mạnh 
Tuấn sử dụng 

2 26 97 802 1 1137 363.9 ONT+CLN 
Dương Đình 
Việt sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:06:37 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 95 1680 1 1130 1,231.2 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:05:45 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Ngọc Chung 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 72 1006 1 1128 1,070.1 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:11:43 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Vũ Văn Thực 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 74 1370 1 1120 1,456.5 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:09:17 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 331 868 1 1112 1,228.0 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:04:27 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trịnh Văn Ngọ 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 32 1122 1 1064 878.7 ONT+CLN  

2 26 32 1122 1 1063 158.7 ONT+CLN 
Trịnh Thị Hồng 

sử dụng 

3 26 32 1122 1 1066 222.0 ONT+CLN 
Trịnh Văn Tiến 

sử dụng 

4 26 32 1122 1 1062 392.7 ONT+CLN 
Trịnh Văn 
Chiến sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:02:19 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Hồng Hải 
- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 68 1608 1 1053 1,882.6 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 14:00:31 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Thị Trường 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

 26 34 960 1 1067 83.8 ONT 
Trịnh Thị Thảo 

sử dụng 

1 26 34 960 1 1050 929.3 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:59:21 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 35 2070 1 1075 1,327.1 ONT+CLN 
Dương Văn 
Dũng sử dụng 

2 26 35 2070 1 1025 365.9 ONT+CLN 
Dương Thị 
Thanh sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:58:05 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trịnh Văn Vọng 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 31 2120 1 1000 1,049.4 ONT+CLN 
Trịnh Thị Ngọc 
Hà sử dụng 

2 26 31 2120 1 996 1,457.1 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:56:57 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Đức Chính 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 26 30 1864 1 1014 870.3 ONT+CLN  

2 26 30 1864 1 980 755.4 ONT+CLN 
Trần Thị Chí sử 
dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:55:28 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Thị Thu 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 76 1478 1 962 1,696.4 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:54:22 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Thị Hoa 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 77 2260 1 955 2,654.7 ONT+CLN 
Nguyễn Đức 
Huệ sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 13:53:15 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Ngọc Nga 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 75 828 1 954 1,609.3 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:44:49 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Thành (Trần Đức Thành) 
- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 78 1154 1 947 1,159.4 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:43:47 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 74 1342 1 928 1,971.0 ONT+CLN 
Trần Xuân Cơ 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:42:01 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Ngâm 

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 73 736 1 890 1,269.4 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:40:44 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 81 3826 1 881 3,722.1 ONT+CLN 
Hà Thị Nhường 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:39:06 +07:00



 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 80 4100 1 924 1,126.9 ONT+CLN 
Trần Đức 
Thịnh 

2 24 80 4100 1 948 1,539.7 ONT+CLN 
Dương Thị 
Lương sử dụng 

3 24 80 4100 1 878 1,370.4 ONT+CLN 
Trần Thị Lý 
Luận sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:34:23 +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 8  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

- Địa chỉ: Khu 11, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 82-1 2290 1 840 3,464.2 ONT+CLN  

  
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm vào thời gian từ tháng 
8/2020 đến tháng 02/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc 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 Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 

 

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

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
12-08-2020 08:23:50 +07:00



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Nam 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 288 395.6 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:16:02 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Đỗ Văn Phong 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 36-17 136.0 3 395 58.9 BHK 
Đỗ Đức Bằng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
 
  

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



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Vũ Thanh Hoà 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 317 552.8 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:26:25 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trịnh Văn Ngọ 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

36-15 
36-15 

334.0 
334.0 

3 
3 

400 
412 

97.8 
378.4 

BHK 
BHK 

 

3 
4 

23 
23 

36-11 
35-14 

334.0 
 520.0 

3 406 1485.8 BHK  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:24:48 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Tiến 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 367-1 180.2 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:22:48 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Quế 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
27 

108 
108 
31-2 

56062.0 
56062.0 
214.0 

3 
3 
3 

247 
299 
537 

1475.2 
357.8 
106.5 

CLN 
BHK 
BHK 

UBQL 
UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:18:26 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Nam 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 288 395.6 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:16:02 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Vĩnh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 233 12700.0 3 417 481 BHK UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:12:04 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Vị 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
2 24 233 12700.0 3 415 408.6 BHK UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Tường 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 143 406.0 3 496 407 BHK  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:08:35 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Sơn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 281 839.4 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:06:59 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Xuân Khoát 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 13 950.0 3 390 2.4 LUC 
Hà Văn Nam 

canh tác 

1 23 38-1 270.00 3 421 1742.5 BHK Hà Thị Hiệp 
canh tác 2 23 40-1 136.0 3 401 298.0 BHK 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:04:54 +07:00



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Nham 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 14-3 50.0 3 387 15.0 LUC 
Hà Văn Nam 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:02:58 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Vương 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 14-2 126.0 3 387 25.0 LUC 
Hà Văn Nam 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
10-09-2020 16:01:56 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Nam 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
4 

23 
23 
23 
23 

108 
108 
108 
108 

56062.0 
56062.0 
56062.0 
56062.0 

3 
3 
3 
3 

252 
300 
319 
336 

2888.1 
246.4 
348.5 
702.4 

CLN 
CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 16:07:44 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Vũ Minh Huệ 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 5-6 206.0 3 533 98.0 BHK 
Trần Văn Lâm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 16:01:49 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Thư 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 35-2 130.0 3 275 130.0 BHK 
Trần văn Hùng 

canh tác 

2 23 35-6 104.0 3 283 143.7 BHK 
Hà Thị Nhâm 

canh tác 

3 24 138 668.0 3 488 451.9 BHK 
Hà Văn Hiền 

canh tác 

4 24 138 668.0 3 486 665.9 BHK 
Trần Thị Phượng 

canh tác 

5 23 14-1 396.0 3 387 50.0 LUC 
Hà Văn Nam 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:44:19 +07:00



 
 
 
 
 



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Lâm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
23 

108 
108 
108 
108 
36-2 
6-3 
233 
15-2 

56062.0 
56062.0 
56062.0 
56062.0 
104.0 
276.0 

12700.0 
76.0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

259 
296 
305 
344 
374 
376 
429 
385 

844.5 
756.8 
293.9 
308.6 
108.8 
356.5 
549 
76.0 

CLN 
CLN 
CLN 
CLN 
BHK 
CLN 
BHK 
NTS 

UBQL 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:47:23 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hy 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

27 
27 

4-3 
5-9 

148.0 
224.0 

3 
3 

533 
533 

90.0 
95.0 

BHK 
BHK 

Trần Văn Lâm 
canh tác 

3 27 5-3 148.00 3 532 135.0  LUC 
Dương Văn 
Hiền canh tác 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:52:52 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà):  Trần Văn Bảo 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 4-5 60.0 3 533 60.0 BHK 
Trần Văn Lâm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:56:01 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà):  Hà Văn Ty 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 5-5 108.0 3 533 108.0 BHK 
Trần Văn Lâm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:59:22 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần văn Hùng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 286 1000.0 CLN UBQL 

2 
3 

23 
23 

35-4 
35-5 

144.0 
128.0 

3 275 440.7 BHK UBQL 

4 27 1-3a 60.0 3 518 60.0 BHK 
Trần Tiến Mạnh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:40:25 +07:00



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hồng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

2 
 

23 108 56062.0 3 274 623.3 CLN UBQL 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

809 09 09



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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:38:35 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hoàng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 104 35000.0 3 350 68.5 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:35:39 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Thịnh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 4-1 70.0 3 529 70.0 BHK 
Trần Văn Hiền 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:33:39 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hiền 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
 
4 
5 

27 
24 
27 
 

 23 
24 

1-1 
105 
3-1 

  
36-16 

52 

28.0 
26.0 
210.0 

 
88.0 
158.0 

3 
3 
3 
 
3 
3 

514 
519 
528 

 
413 
507 

38.9 
38.7 
225 

 
230.9 
182.4 

BHK 
BHK 
BHK 

 
BHK 
LUC 

UBQL 
UBQL 

 
 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:32:16 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Thành 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

23 
23 
23 
23 
23 

108 
108 
108 
104 
104 

56062.0 
56062.0 
56062.0 
35000.0 
35000.0 

3 
3 
3 
3 
3 

297 
307 
310 
338 
355 

641.5 
146.6 
1063.8 
248.1 
205.8 

CLN 
CLN 
CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 

6 24 104 206.0 3 513 210.1 BHK 
Trần Văn Hiền 

canh tác 

7 23  18-2  104.0 3 383 150.0 LUC 
Trần Thị 

Phượng canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:30:33 +07:00



 
 



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hải 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

23 
23 
23 
23 

108 
35-7 
34-2 
104 

56062.0 
130.0 
48.0 

35000.0 

3 
3 
3 
3 

271 
273 
303 
334 

631.3 
192.2 
186.3 
154.4 

CLN 
BHK 
BHK 
CLN 

UBQL  
 

UBQL 
 UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 

804 09 09



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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Điệp 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 232 18730.0 3 501 229.3 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:25:37 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Tính 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 8 1786.0 3 463 1428.7 CLN 
Trần Văn Điệp 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:24:18 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Chiến 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 24-2 40.0 3 301 46.5 BHK UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 



diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Lê Xuân Thanh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

34-1 
33 

48.0 
88.0 

3 
3 

318 
329 

91.9 
131.8 

BHK 
BHK 

Trần Văn Cảnh 
canh tác 

3 23 20-2 246.00 3 360 246.0 LUC 
Ô.Trần Quang 
Châm canh tác 

4 23 34-1 48.0 3 321 53 BHK 
Bùi Quý Tỵ 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 15:10:08 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Tiến Mạnh 
 - Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

23 

23 

23 

27 

108 

32 

108 

 1-3b 

56062.0 

100.0 

56062.0 

60.0 

3 
3 
3 
3 

295 
311 
327 
518 

925.4 
200.3 
155.9 
66.0 

CLN 
LUC 
CLN 
BHK 

 

UBQL 
 

UBQL 
UBQL 

6 27 5-11 186.0 3 533 50.0 BHK 
Trần Văn Lâm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:53:56 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Yên 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 331 1018.8 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:52:13 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Tĩnh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

35-8 
108 

630.0 
56062.0 

3 
3 

264 
276 

105.6 
919.4 

BHK 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:50:26 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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-UB 
ND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Tích 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 16b 330.0 3 480 483.1 LUC UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:48:29 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Dũng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 18-1 388.0 3 383 367.1 LUC 
Trần Thị Phượng 

canh tác 

2 24 140a 224.00 3 494-2 257.0 BHK  

3 
4 

27 
27 

5-10 
4-7 

86.0 
32.0 

3 
3 

533 
533 

86.0 
32.0 

BHK 
BHK 

Trần Văn Lâm 
canh tác 

5 24 48 220.0 3 503 271.5 NTS 
Trần Kim Trinh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà):  Hà Văn Thuận 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 17-3 112.0 3 375 112.0 LUC 
Trần Thị Phượng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:42:12 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Phượng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

23 
23 
23 
23 

108 
108 
108 
37-1 

56062.0 
56062.0 
56062.0 
680.0 

3 
3 
3 
3 

304 
328 
358 
419 

445.5 
334.8 
160.8 
412.3 

CLN 
CLN 
CLN 
BHK 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:27:19 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà):  Bùi Thị Lê 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 17-2 80.0 3 375 80.0 LUC 
Trần Thị Phượng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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



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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Đa 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 49 224.0 3 498 215.3 NTS 
Trần Thị Phương 

canh tác 

2 27 1-2 66.0 3 518 66.0 BHK 
Trần Tiến Mạnh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:10:45 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Phương 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 35-1 104.0 3 293 165.1 BHK UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:04:50 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Đức Ấm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 5-3 264.0 3 444 423.8 CLN 
Trần Thị Phẳng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:03:23 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Phẳng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

37-13 
37-15 
37-16 

144.0 
106.0 
158.0 

3 426 1239.9 BHK UBQL 

4 
5 
6 

23 
24 
23 

37-17 
233 
108 

106.0 
12700.0 
56062.0 

3 
3 
3 

427 
433 
253 

466.8 
607.1 
1096.4 

NTS 
BHK 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 14:01:42 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Văn Hiệp 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

26 
 28 

280.0 
152.0 

3 324 560.6 NTS 
Trần Thị Phẳng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 11:03:13 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Hồng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

108 
23 

56062.0 
298.0 

3 
3 

280 
342 

1073.8 
334.2 

CLN 
LUC 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 11:01:31 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Quang Châm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

23 
23 
23 
23 
23 

108 
108 
108a 
20-1 
108 

56062.0 
56062.0 
300.0 
288.0 

56062.0 

3 
3 
3 
3 
3 

267 
294 
314 
360 

330-1 

1054.2 
1903.1 
1038.5 
320.5 
689.3 

CLN 
CLN 
BHK 
LUC 
CLN 

UBQL 
UBQL 

 
 

UBQL 

6 23 31-1 92.0 3 308 86.0 LUC 
Bùi Quý Tỵ 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:37:11 +07:00



 



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Kim Cương 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

21 
21 

820.0 
820.0 

3 
3 

348 
353 

534.1 
384.2 

LUC 
LUC 

 

3 23 108 56062.0 3 265 932.1 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:24:28 +07:00



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Kim Xuân 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 24 233 12700.0 3 386 80.9 BHK UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:22:58 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Thị Chính 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 02 50.0 3 523 57.1 BHK 
Trần Kim Trinh 

canh tác 
2 
3 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

233 
244 

446 
1173.3 

CLN 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:20:13 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phan Thị Lý 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
2 23 104 35000.0 3 347 297.4 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:23:52 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Đầm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 34-3 154.0 3 335 218.1 BHK  

2 23 106 572.0 3 357 572.7 CLN 
Phùng Thị Kiêm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:11:27 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Kim Trinh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

23 
23 
23 
23 
24 
24 

35-8 
109 
108 
35-3 
144 
105 

630.0 
77696.0 
56062.0 
206.0 
110.0 
26.0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

254 
263 
270 
282 
504 
520 

168.2 
686.9 
1328.2 

309 
145.8 
29.7 

BHK 
CLN 
CLN 
BHK 
BHK 
BHK 

UBQL   
UBQL   
UBQL   
UBQL 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:08:36 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phùng Văn Kiêm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 232 18730.0 3 502 124.8 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:05:13 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phùng Thị Kiêm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1    
2 

23 
24 

108 
233 

56062.0 
12700.0 

3 
3 

326 
410 

275.3 
317.2 

CLN 
BHK 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 10:02:33 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Văn Lý 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

35-8 
108 
19 

630.0 
5,6062.0 

280.0 

3 
3 
3 

268 
277 
366 

142 
891.5 
346.5 

BHK 
CLN 
LUC 

UBQL   
UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:18:31 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Quốc Hợi 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 255 1,465.6 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:16:08 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Minh Tuấn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

23 
23 
23 
23 

108 
109 
108 
34-4 

56062.0 
77696.0 
56062.0 

106 

3 
3 
3 
3 

269 
292 
325 
356 

953.1 
276.2 
71.8 
621.3 

CLN 
CLN 
CLN 
BHK 

UBQL 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

773 09 09



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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:12:02 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Khắc Vượng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

266 
285 

410.1 
408.7 

CLN 
CLN 

UBQL 
UBQL 

3 
4 
5 
6 

23 
23 
23 
23 

37-8 
37-9 
37-11 
37-12 

98.0 
68.0 
82.0 
154.0 

3 423 565.1 BHK UBQL 

7 24 16a 174.0 3 480 190.0 LUC 
Trần Thị Tích 

canh tác 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Ngô Thị Trân 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

108 
108 
108 

56062.0 
56062.0 
56062.0 

3 
3 
3 

320 
339 
349 

129.7 
268.4 
110.7 

CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:05:38 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Ngô Thị Lại 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

35-8 
24-1 
108 
108 
108 
108 

630.0 
480.0 

56062.0 
56062.0 
56062.0 
56062 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

246 
333 
341 
354 
362 

345-1 

113.6 
490.1 
607.1 
362.3 
582.2 
410.4 

BHK 
LUC 
CLN 
CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 
UBQL 
UBQL 
UBQL 
UBQL 
UBQL 

7 23 40-3 64.0 3 401 141.5 BHK 
Hà Thị Hiệp 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 09:01:41 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Tuyên 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1    
2    
3 

23 
24 
24 

94-2 
232 
233 

216.0 
18730.0 
12700.0 

3 
3 
3 

443 
455 
437 

697.1 
4768.8 
255.8 

BHK 
BHK 
BHK 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
09-09-2020 08:58:27 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Tuấn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

239 
243 

258.8 
1328.1 

CLN 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:34:46 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Tuân 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 289 547.3 CLN UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:32:00 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Thưởng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

298 
309 

399.7 
148.6 

CLN 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:23:55 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Nhân 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
24 
27 

108 
232 
7-1 

56062.0 
18730.0 
72.00 

3 
3 
3 

322 
484 
536 

541.2 
239.9 
72.0 

CLN 
CLN 
LUC 

UBQL 
UBQL 

4 27 7-2 96.00 3 539 58.0 BHK 
Dương Văn Sơn 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:22:34 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Luyện 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

23 
24 
24 
24 

104 
233 
232 
232 

35000.0 
12700.0 
18730.0 
18730.0 

3 
3 
3 
3 

364 
416 
466 
500 

6384 
290.4 

1,869.4 
125.9 

RSX 
BHK 
BHK 
CLN 

UBQL 

5 27 5-2 138.00 3 532  121.8 LUC 
Dương Văn 

Hiền canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:15:02 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Lê 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

108 
108 

105-1 

56062.0 
56062.0 
27378.0 

3 
3 
3 

332 
352 
424 

599.2 
180 

115.4 

CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 
UBQL 
UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:07:50 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Huấn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

108 
104 
104 

56062.0 
35000.0 
35000.0 

3 
3 
3 

256 
372 
389 

974.9 
8351.9 
4,482.0 

CLN 
RSX 
CLN 

UBQL 

4 24 51 166.0 3 509 249.2 NTS 
Trần Văn Vĩnh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:05:38 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Hồng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
24 

108 
108 
233 

56062.0 
56062.0 
12700.0 

3 
3 
3 

242 
245 
430 

289.6 
1359.4 
643.1 

CLN 
CLN 
BHK 

UBQL 

4 27 5-8 62.0 3 533 62.0 BHK 
Trần Văn Lâm 

canh tác 

5 27 4-2 64.0 3 527 110 BHK 
Trần Văn Vĩnh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:02:26 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Văn Dùng 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

24 
23 

233 
36-13 

12700.0 
94.0 

3 
3 

397 
405 

383.5 
103.4 

BHK 
BHK 

UBQL 
UBQL 

3 23 14-4 66.0 3 387 23.5 LUC 
Trần Văn Nam 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 15:00:52 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Thìn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

23 
23 
23 
23 

108 
41-3 
105-1 
37-1 

56062.0 
112.0 

27378.0 
680.0 

3 
3 
3 
3 

272 
396 
409 
414 

591.8 
82.9 
35.2 
250.8 

CLN 
BHK 
CLN 
BHK 

UBQL 

 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:59:01 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Quế 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1    
2 

23 
24 

108 
232 

56062.0 
18730.0 

3 
3 

284 
491 

1145.2 
154.9 

CLN 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:56:21 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Vĩ 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1  23 87-1 90.0  03 456   120.0  LUC 
Hà Thị Nhắm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

757 08 09



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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:52:57 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Nhắm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 87-2 116.00 3 456 130.4 LUC  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:51:36 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Thực 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 36-5 160.0 3 388 174.6 BHK 
Hà Thị Nhâm 

canh tác 

2 23 36-1 546.0 3 384 206.1 BHK  

3 23 36-1 546.0 3 373 125.1 BHK 
Dương Văn Tuyến 

canh tác 

4 23 36-1 546.0 3 370 117.1 BHK 
Dương Duy Lệ 

canh tác 

5 23 36-1 546.0 3 378 111.2 BHK 
Trần Thị Thuận 

canh tác 

6 23 36-1 546.0 3 384 206.1 BHK 
Hà Văn Tuấn 

canh tác 

7 27 6-4 124.0 3 538 127.0 LUC 
Trần Tiến Dũng 

canh tác 

8 23 29 236.0 3 302 299.6 LUC  
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  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:49:59 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Nhâm 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

108 
30 

105-1 

56062.0 
304.0 

27378.0 

3 
3 
3 

291 
306 
452 

558.8 
367.7 
14.1 

CLN 
LUC 
CLN 

UBQL  
UBQL 
UBQL  

4 24 113.0 110.0 3 530 150.8 LUC 
Dương Xuân 

Hoàng canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:41:12 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Thường 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 35-6 104.0 3 283 143.7 BHK 
Hà Thị Nhâm 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:36:21 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Hiệp 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại đất 
 

Ghi chú Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

105-1 
37-1 

27378.0 
680.0 

3 
3 

418 
422 

256.7 
512.6 

CLN 
BHK 

UBQL 

3 
4 
5 

23 
23 
23 

108 
108 
108 

56062.0 
56062.0 
56062.0 

3 
3 
3 

232 
258 
287 

398.9 
863.3 
1146.3 

CLN 
CLN 
CLN 

UBQL 

6 
7 
8 
9 

23 
23 
23 
23 

38-2 
38-3 
38-4 
39 

148.0 
56.0 

 174.0 
198.0 

3 421 1742.5 BHK 
UBQL 
UBQL 

10 23 31-2 196.0 3 308 183.4 LUC 
Bùi Quý Tỵ 

canh tác 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
08-09-2020 14:29:18 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Tuệ 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 6-3 124.0 3 540 137.2 LUC 
Hà Thị Dung 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:29:29 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Dung 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 278 513.7 CLN  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:27:50 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Chinh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 316 404.5 CLN  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:25:11 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Thị Bền 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1    
2 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

279 
290 

136.9 
1177.3 

CLN 
CLN 

UBQL 

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:23:09 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Quang Thoả 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 23 108 56062.0 3 248 930.7 CLN  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:21:31 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Hà Đức Khanh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 14-2 802.0 3 467 928.8 CLN 
Hà Đức Thanh 

canh tác 

2 24 50 316.0 3 506 239.1 NTS 
Trần Văn Vĩnh 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 10:15:25 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Mạnh Hà 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 26 189-1 276.0 3 550 25.1 LUC  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 09:58:24 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Cảnh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

23 
23 
23 

35-8 
108 
107 

630.0 
56062.0 
276.0 

3 
3 
3 

249 
257 
369 

223.3 
892.3 
560.2 

BHK 
CLN 
BHK 

UBQL 
UBQL 

Phú Hộ xâm canh 

4 24 140b 226.00 3 494-1 259.2 BHK  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 09:55:39 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Điệp 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 106 104.0 3 535 206.5 LUC 
Hà Chí Thanh 

canh tác 

1 24 106 104.0 3 517 107 LUC 
Trần Văn Vị 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (bà): Hà Chí Thanh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

23 
23 

25 
104 

314.0 
35000.0 

3 
3 

323 
392 

375.2 
7857.3 

LUC 
RSX UBQL 

3 24 13-2 666.0 3 465 997.8 CLN 
Hà Đức Thanh 

canh tác 

4 23 94-1 168.0 3 442 899.9 NTS 
Hà Văn Tuyên 

canh tác 

5 23 17-1 220.0 3 375 233.7 LUC 
Trần Thị 

Phương canh tác 

6 27 5-4 108.0 3 531 142.3 LUC 
Trần Thị Phẳng 

canh tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 09:36:16 +07:00



 
 
 
 
 



 



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Trần Văn Hoàn 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích thu 
hồi (m2) 

1 24 107 82.0 3 530 95.0 LUC 
Dương Xuân Hoàng 

canh tác 

2 27 1-4 120.0 3 522 62.6 BHK 
Hà Quang Thoả canh 

tác 

3 23 108 56062.0 3 313 931 CLN UBQL 

4 27 1-4 120.0 3 529 63.3 BHK 
Trần Văn Hiền canh 

tác 
   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 
UBND cấp xã. 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 09:23:44 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Tuyến 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

37-5 
105-4 
105-1 
105-5 

86 
37-18 

102.0 
416.0 

27378.0 
4196.0 
26.0 
1264 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

425 
439 
445 
448 
457 

440-5 

134.9 
423.9 
627.5 

1,608.3 
208 

604.4 

BHK 
CLN 
CLN 
CLN 
BHK 
CLN 

UBQL 

7 
8 
9 

23 
23 
23 

37-7 
37-10 
37-14 

128.0 
54.0 

 596.0 
3 431 959.4 CLN UBQL 

10 
23 
23 

82 
83 

248.0 
188.0 

3 
3 

461 
461 

200.0 
150.0 

NTS 
NTS 

 

11 23 92 294.0 3 450 432.5 LUC 
Dương Ngọc 

Chung canh tác 

12 23 91 222.0 3 454 286.1 BHK 
Trần văn 

Hùng canh tác 
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 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 08:55:10 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Thanh Sơn (Dương Văn Sơn) 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 27 7-2 96.00 3 539 121.2 BHK  

2 27 08 134.0 03 539 125.0 BHK  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 08:52:26 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Thị Tạo 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 24 114 120.0 3 534 31.8 LUC 
Dương Văn Sơn 

canh tác 

2 24 114 120.0 03 524 163.1 LUC 
Dương Xuân Hoàng 

canh tác 

3 23 41-1 378.0 3 403 720.6 NTS 
Hà Thị Hiệp  

canh tác 

4 23 40-2 186 3 407 334.5 NTS 
Hà Thị Hiệp 

 canh tác 

5 23 36-12 270.0 3 404 292.5 BHK 
Trần Văn Toán 

canh tác 

6 23 16-1 562.0 3 371 324.9 LUC 
Trần Văn Lâm 

canh tác 

7 23 36-12 270.0 3 404 292.5 BHK 
Trần Văn Toán 

canh tác 
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  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
07-09-2020 08:48:53 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Thọ; 
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Dương Văn Doanh 
- Địa chỉ: Khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

  
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú Số 

tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 
1 23 109 77696.0 3 312 257.6 CLN  

   
 2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Hà Lộc, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân đã gửi 

UBND cấp xã. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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

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

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

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, hộ ông (bà) 
có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
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