
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 2021 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

 Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 19/10/2021  của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và 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 Cương Quyết 

- Địa chỉ thường trú: Khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, 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 8 

548  

549  

580  

581  

600  

117 

 25 

 153 

 109 

 2295 

1 1 1287,0 BHK  

1 8 600 2295 1 5 54,6 BHK  

 2. Lý do thu hồi đất:  Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 

thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

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 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về 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 Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

này lên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ; Giao UBND xã Hà Thạch gửi 

thông báo này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm 

theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư 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 Thạch, hộ ông 

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

 

 

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

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

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

- Ban QLDA; 

- 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 2021 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

 Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 19/10/2021  của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

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

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

1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Lê Văn Thảo (Hồng) 

- Địa chỉ thường trú: Khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, 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 8 600 2295 1 8 282,0 BHK  

 2. Lý do thu hồi đất:  Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 

thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

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 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về 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 Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

này lên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ; Giao UBND xã Hà Thạch gửi 

thông báo này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm 

theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư 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 Thạch, hộ ông 

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

 

 

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

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

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

- Ban QLDA; 

- 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 2021 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

 Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 19/10/2021  của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và 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 Hưởng 

- Địa chỉ thường trú: Khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, 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 8 

550  

579  

582  

97 

 75 

 154 

1 2 586,6 BHK   

2 8 600 2295 1 3 498,9 BHK   

 2. Lý do thu hồi đất:  Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 

thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

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 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về 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 Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

này lên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ; Giao UBND xã Hà Thạch gửi 

thông báo này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm 

theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư 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 Thạch, hộ ông 

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

 

 

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

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

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

- Ban QLDA; 

- 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 2021 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

 Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 19/10/2021  của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và 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 Định 

- Địa chỉ thường trú: Khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, 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 8 600 2295 1 6 465,6 BHK   

 2. Lý do thu hồi đất:  Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 

thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

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 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về 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 Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

này lên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ; Giao UBND xã Hà Thạch gửi 

thông báo này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm 

theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư 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 Thạch, hộ ông 

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

 

 

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

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Số:           /TB-UBND           Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng         năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

 Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 19/10/2021  của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

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

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

1. Thu hồi đất của: UBND xã Hà Thạch 

- Địa chỉ: xã Hà Thạch, 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 8 600 2295 1 7 186,4 BHK 

Lê Cương Quyết+ 

Lê Văn Thảo 

(Hồng) canh tác 

 2. Lý do thu hồi đất:  Xây dựng khu dân cư, điểm dân cư thuộc khu vực 

Dốc Đầm, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 

thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

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 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về 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 Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

này lên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ; Giao UBND xã Hà Thạch gửi 

thông báo này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm 

theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư 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 Thạch, hộ ông 

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

 

 

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

- Như mục 4; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Hà Thạch; 

- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 
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