
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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Trịnh Quang Trung địa chỉ Khu 2  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 19 132 7 22 
200 

709,4 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

311 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Trịnh Thị Huệ địa chỉ Khu 2  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 19 173-2 8 3 
50 

516,9 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

312 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Văn Trùng địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 8 48-1 4 2 150,8 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

313 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Thị Nhiễu địa chỉ Khu 2  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 19 173 8 5 
100 

466,8 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

314 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Văn Việt địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 4 175 3 1 37,9 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

315 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Lương Xuân Cường địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 4 174 2 52 
150 
21,8 

ONT 
CLN (đất vườn) 

 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

316 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Trịnh Văn Đồng địa chỉ Khu 2  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 18 189 7 19 
150 

580,2 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

317 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Văn B nh địa chỉ Khu 2  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 4 340-1 6 5 131 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

318 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Ng  Thị Cự địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 14 239 6 43 614,3 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

319 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Tăng Văn Nhân địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 2 38-2 3 6 354,9 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

320 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Thị Lan (đã ch t) 
Con trai: Kiều Trọng Ngọc địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, cụ thể như 
sau: 

 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 1 104-1 1 6 769,9 CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

321 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Vi Thị Thân địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 2 36 
3 
3 

20 
5 

30,8 
2,5 

CLN (đất vườn)  
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

322 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Văn Nhật địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 8 67 4 11 
300 

1472,3 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

323 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Tăng Đức Trị địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú 
Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 4 154 2 51 
300 

1172,9 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

324 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Tăng Thị Thể ( đã ch t) con Tăng Đức Trị địa chỉ 
Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 2 39 2 50 
300 

243,4 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

325 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Văn B ch địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 8 48 4 5 
200 

1731,2 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  

326 04



Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Hữu Chỉnh địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 8 40 4 1 
300 

482,5 
ONT 

CLN (đất vườn) 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  
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Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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  02  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ  

kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đợt 2).  
 

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 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Phú Thọ 

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
Thu hồi đất của  Ông (bà): Nguyễn Hồng Quân địa chỉ Khu 1  xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú Số tờ 

 
Số 

thửa 
 

Số tờ Số thửa 
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 8 175-1 4 20 8,5 ONT 
 
 

  
2.Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, c ng 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
3. Dự  i n điều tra,  hảo s t đo đạc,  iểm đ m vào thời gian từ th ng 

02/2021 đ n th ng 08/2021. 
4. Dự  i n    hoạch di chuyển, bố tr  t i định cư:  
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Bố tr  t i định cư: Dự  n bố tr  t i định cư cho c c hộ đủ điều  iện  theo 

quy định của ph p  uật;  
Di chuyển mộ: c c hộ gia đ nh c  nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

thực hiện dự  n th  có tr ch nhiệm di chuyển mộ tại c c nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc niêm y t c ng  hai th ng b o thu hồi đất này,  èm theo 
bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa  hu dân cư, c c hộ dân có đất bị thu 
hồi. Có biên bản niêm y t c ng  hai và b o c o   t quả thực hiện về UBND thị xã 
Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và M i trường. 

UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm phối h p với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định 
diện t ch đất, thống  ê tài sản  h c gắn  iền với đất để  ập phương  n bồi 
thường, hỗ tr , t i định cư. Trường h p tổ chức, hộ gia đ nh, c  nhân không 

chấp hành việc điều tra,  hảo s t, đo đạc x c định diện t ch đất, thống  ê tài sản 
 h c gắn  iền với đất th  Nhà nước triển  hai  iểm đ m bắt buộc theo quy định 
của ph p  uật./.  

 

 
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 (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
  
Số:                 /KH-UBND           Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng       năm 2021 
  
 

KẾ HOẠCH 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu tái định cư  

đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. 
  

 Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/13; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thị xã Phú Thọ, 
 UBND thị xã Phú Thọ xây dựng kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo 
sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện dự án:  Xây dựng khu tái định cư đường cao 
tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Cụ thể như sau: 
 I. Lý do thu hồi đất. 
 Để thực hiện dự án Xây dựng khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang 
- Phú Thọ. 

 II. Diện tích, vị trí thu hồi đất. 
 Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi đất để xây dựng 3 khu tái định cư cụ 
thể như sau: 

 1. Khu tái định cư Đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc:  
 Diện tích dự kiến thu hồi: 13.545,2 m2 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 
  + Đất giao thông: 1.265,2 m2.  

  + Đất thủy lợi: 99,8 m2. 

 + Đất trồng lúa nước: 1.171,4 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 10.882,1 m2.  

 + Đất bằng chưa sử dụng: 126,7m2 

 2. Khu tái định cư Đồi Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc:  
 Diện tích dự kiến thu hồi: 4.230,0 m2 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 
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  + Đất giao thông: 908,1 m2.  

 + Đất trồng cây lâu năm: 109,3 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 3.212,6 m2.  

 3. Khu quy hoạch xen ghép (gần nút giao IC-9), khu 5, xã Hà Lộc:  
 Diện tích dự kiến thu hồi: 1.815,5 m2.  
 Loại đất dự kiến thu hồi:  
 + Đất nuôi trồng thủy sản: 516,9 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 1.298,6 m2.  

 Vị trí dự kiến thu hồi đất: được thể hiện trên bản đồ trích đo địa chính 
phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kèm theo 

 Địa điểm: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  
 III. Kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm. 
 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. 
 IV. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư. 
 Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
 V. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
 UBND thị xã Phú Thọ giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị 
xã chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư dự án 
thực hiện nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
theo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai kế hoạch 
thu hồi đất này, 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. 
 Trên đây là kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm 
đếm để thực hiện dự án: Xây dựng khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - 
Phú Thọ.   
 

Nơi nhận: 
- 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; 
- Ban QLDA xây dựng thị xã; 
- CVP, PCVP;                                                   
- Lưu: VT, TNMT (30b).                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Lâm 
 
                    
    

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



 



UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
  
Số:              /QĐ-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng  02  năm 2021 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất đ  ph t tri n  inh t  -    hội v  l i  ch qu c  i   c n  cộn  
Dự  n: Xây dựn  đườn  c o t c Tuyên Qu n - Phú Thọ (đ t 2). 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ THỌ 
 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

           Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số  30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy  định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thị xã 
Phú Thọ; 
          Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thu hồi đất của ông (bà):Lương Xuân Cường địa chỉ khu 1 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tờ bản đồ 
cấp GCN 

Tờ bản đồ GPMB 

Loại đất Ghi 
chú S  tờ 

 
S  
thử  

 

S  tờ S  thử  
Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

1 4 174 2 52 
150 
21,8 

ONT 
CLN (đất vườn) 

 

  
Lý do thu hồi đất: để ph t triển  inh t  - xã hội v    i  ch quốc gia, công 

cộng dự  n:Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ (đ t 2). 
 Điều 2. UBND thị xã Phú Thọ giao tr ch nhiệm: 
 1. Chủ tịch UBND xã Hà Lộc có tr ch nhiệm giao Quy t định này cho hộ 
ông (bà) có tên tại Điều 1. Trường h p hộ ông (bà) trên  hông nhận Quy t định 
này hoặc vắng mặt th  phải  ập biên bản, niêm y t Quy t định này tại trụ sở 
UBND  xã, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
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 2. Hội đồng BTHT&TĐC thị xã tổ chức việc bồi thường giải phóng mặt 
bằng trên phần đất thu hồi nêu trên. 
 3. UBND xã Hà Lộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ 
ông (bà) có tên tại Điều 1 giao nộp cho Văn phòng đăng  ý quyền sử dụng đất 
thị xã để thực hiện chỉnh  ý bi n động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
hồ sơ địa ch nh theo quy định hiện hành.  

4. Giao chủ đầu tư dự  n quản  ý chặt chẽ số diện t ch đất thu hồi trên. 
 

 Điều 3. Quy t định này có hiệu  ực  ể từ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Chủ tịch Hội đồng BTHT&TĐC thị xã, Ban Bồi thường giải phóng 
mặt bằng, Văn phòng đăng  ý quyền sử dụng đất thị xã, Chủ tịch UBND xã Hà 
Lộc, c c đơn vị  iên quan và hộ ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quy t định 
thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như điều 3;                  
- CT, PCT UBND (Ô. Vũ);    
- CVP, PCVP;    
- Lưu: VT, TNMT (15 b). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Hoàn  Anh Vũ 
Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Sơn 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 

161 
160 

374.0 
256.0 

5 
5 

59 
54 

362.5 
298.7 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hào (Chết) 

Con: Nguyễn Văn Sơn 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 165 794.0 6 2 798.9 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Văn Đang (chết) 

Vợ: Ngô Thị Sửu 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

 
5 
  
  

 
176-1 

  
  

 
618.0 

  
  

6 
6 

16 
22 

374.9 
301.7 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Ngọc Cơ 

Con trai: Nguyễn Văn Mạnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
  

261 
  

1,078.0 
  

6 
6 

46 
36 

753.1 
320.7 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) đã gửi UBND cấp xã. 

337 24 02



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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:14:47 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Văn Chiến 

Vợ: Đỗ Thị Nhàn 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 176-2 430.0 6 
17 
23 
13 

266.1 
146.6 
61.1 

LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:17:08 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đặng Thị Nghiêm 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
10 

257b 
274 

240.0 
616.0 

6 
8 

27 
4 

248.9 
297.9 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:24:09 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Mùi ( Chết ) 

Em trai: Nguyễn Bá Phẩm 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 

269-a 
270 

216.0 
254.0 

6 
6 

39 
42 

190.1 
274.5 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:29:28 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Bùi Văn Thái (Chết) 

Vợ: Nguyễn Thị Cảnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 
5 
 
5 

271 
 

272 

348.0 
 

224.0 

6 
6 
6 
6 

50 
40 
55 
48 

145.9 
220.2 
111.9 
132.9 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:30:33 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Loan 

Con trai: Lê Văn Đức 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 
10 

 
10 

3 
 
2 

332.0 
 

240.0 

6 
6 
6 

53 
58 
61 

133.9 
181.6 
259.3 

LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 09:37:00 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Lựu 

Con trai: Nguyễn Trọng Thủy 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 174 704.0 6 11 747.1 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:27:53 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Thị Bốn 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 
5 

 
178-2 

 
220.0 

6 
6 

19 
15 

30.5 
229.9 

LUA 
LUA 

 
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:29:44 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Ngô Sơn Hải 

Mẹ: Đặng Thị Kiểm 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 

281 
280 

186.0 
420.0 

6 
6 
6 

59-1 
59-2 
54 

100.9 
233.0 
252.8 

LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:31:28 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Thị Oanh 

(Lê Thị Kim Oanh) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 265 596.0 
6 
6 

44 
72 

477.9 
107.8 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) đã gửi UBND cấp xã. 

346 24 02



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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:33:06 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Vũ Văn Tường 

Vợ: Nguyễn Thị Lục 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 169 656.0 6 10 687.5 LUA  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:34:43 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hoàng Thị Nhiễu 

Con dâu: Nguyễn Thị Nhiễu 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 

181-1 
256 
262 
364 
365 
367 
366 
363 
361 
362 

 

430.0 
324.0 
350.0 

82 
104.0 
212.0 
150.0 
108.0 
52.0 
70 
 

6 
6 
6 
8 
8 
8 
. 
8 
8 
8 
8 

21 
33 
45 
9 
8 
7 

11-1 
. 

11-2 
11-3 
14 
21 

49.6 
273.9 
346.0 
114.0 
84.8 
5.2 

383.0 
. 

108.0 
52.0 

151.3 
36.4 

LUA 
LUA 
LUA 
BHK 
BHK 
LUA 
LUA 
LUA 
BHK 
BHK 
LUA 
LUA 
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 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:36:47 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Văn Vinh (Chết) 

Con: Trịnh Văn Đồng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
10 
10 
10 
 10 
  10 
10 
10 
10 
 10 
  10 

 

88 
193-3 
159 
160 
151 
162 
167 
168 
163 
165 
196 
69 

144.0 
216.0 
142 
64 
104 
36 
248 
250 
116 

450.0 
374.0 

1,308.0 

9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
.  
 . 
 . 
 . 
7 

4 
31 
13 
27 
17 
29 
30 
 . 
 . 
 . 
.  
20 

1.6 
220.4 
14.5 

129.6 
897.5 
494.8 
294.7 

. 

. 

. 

. 
129.9 

LUA 
BHK 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
BHK 
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 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:38:18 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Tuyết 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 

10 

269b 
273 
377 

170.0 
264.0 
176.0 

6 
6 
8 

49 
56 
15 

172.1 
272.4 
72.6 

LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:39:36 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Văn Phát (Chết) 

Con rể: Đỗ Ngọc Tần 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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) 

 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 

180-1 
80-1 
173 

 
82 
90 
91 
84 

256.0 
502.0 
308.0 

 
460.0 
50.0 
48.0 
176.0 

6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

73 
35 
20 
12 
40 
32 
32 
32 

38.0 
504.9 
25.8 

243.1 
435.2 
251.4 

. 

. 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
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 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:43:24 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Thị Bình  

(Chồng Nguyễn Văn Ninh) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 267-2 276 
6 
6 

69 
74 

140.0 
142.7 

LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 10:44:42 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Thị Luân 

Con Gái Đỗ Thị Bích Liên 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 379-1 410.0 8 20 410.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:09:10 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Minh Phương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
10 

84-3 
83-3 
396 

122.0 
102.0 
120.0 

8 
8 
8 

50 
43 
46 

122.8 
104.4 
67.7 

LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:18:48 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Mai Văn Huỳnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 360 334.0 8 22 333.1 LUA  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:34:44 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Trung Văn 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

 
12 
12 
12 
12 

 

83-2 
167 
84-2 
86-1 

120.0 
602.0 
100.0 
250.0 

8 
8 
8 
8 

40 
44 
49 
51 

120.7 
59.4 

100.2 
21.0 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân (đủ điều 
kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:43:21 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Bùi Thị Ninh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 382 410.0 8 23 410.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:44:32 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hải Cấp 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

10 
5 

378 
263 

84.0 
174.0 

8 
6 

19 
38 

147.0 
186.7 

BHK 
LUA 

 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:48:08 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hải 

Vợ Đàm Thị Anh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
12 
12 
12 
10 

85-2 
85-3 
85-4 
85-1 
385 
154 

180.0 
62.0 
82.0 
160.0 
178.0 
124.0 

8 
8 
8 
8 
8 
7 

55 
54 
53 
56 
31 
8 

163.2 
63.4 

104.8 
171.5 
175.9 
101.4 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 
LUA 

  
  
  
  
  

UBQL 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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:  
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Bố trí tái định cư: Theo đơn đăng ký tái định cư của các hộ dân (đủ điều 
kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:50:07 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hà Văn Nhã (Chết) 

Con trai: Hà Đức Minh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 394 94.0 8 27 94.4 LUA  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:54:18 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Bùi Văn Huy (Chết) 

Vợ Nguyễn Thị Hương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 83-1 126.0 8 39 128.6 LUA    

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 24-02-2021 15:57:42 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hoa 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

10 
10 

386 
348 

234.0 
258.0 

8 
8 

17 
13 

5.9 
22.6 

LUA 
BHK 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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).                                                                                 
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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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Công Đản (Chết) 

Con trai: Trần Hữu Phong 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 392 186 
8 
8 

35 
36 

126.4 
57.8 

LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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).                                              
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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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đàm Văn Chuyên (Chết) 

Con Dâu Nguyễn Thị Hường 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
12 

181-2 
83-4 
83-4 

164.0 
164 
164 

9 
8 
8 

15 
45 
52 

164.7 
79.1 
89.0 

LUA 
LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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).                                                                                 
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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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Vũ Hồng Cống 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 

173 
172-1 

400.0 
340.0 

9 
8 

2 
61 

27.8 
108.8 

LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 

365 25 02



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

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:33:56 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Thị Loan 

Con trai: Mai Thế Huynh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 87 198.0 8 58 171.2 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:35:15 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Văn Vinh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 163-1 278.0 
9 9 145.4 LUA 

  
  

9 66 130.6 LUA   

1 12 82 168.0 8 42 168.1 LUA  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:37:27 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Xuân Lan ( Đã Chết) 

Con trai: Trịnh Quang Trung 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
10 
10 
10 

181-3 
391 
391 
275 

142.0 
176 
176 

880.0 

9 
8 
8 
7 

12 
25 
26 
26 

142.8 
102.0 
72.9 

321.1 

LUA 
LUA  
LUA  
BHK 

  
  
  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:38:56 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Lê 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
10 
10 

182 
383 
384 

404.0 
244.0 
148.0 

9 
8 
8 

18 
24 
24 

404.4 
393.9 

. 

LUA 
LUA 
LUA 

    
   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:40:14 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Thị Luyện 

Con trai: Trịnh Tiến Hồng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
12 
12 

196-1a 
196-1a 
196-1a 
196-1b 

550 
550 
550 

120.0 

9 
9 
9 
9 

35 
67 
40 
37 

168.7 
89.3 

339.5 
113.0 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA 

  
   
 

UBQL 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:42:43 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Ma Thị Hiền 

Con rể: Dương Văn Thái 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 191 984 9 

26-1 
26-2 
25 
24 

134.0 
133.5 
380.5 
193.3 

LUA 
LUA 
LUA 
LUA  

  
  
  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:45:02 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phan Văn Hảo 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 
157 

174-2 
120.0 
124.0 

9 
21 
5 

30.1 
124.1 

LUA 
LUA 

 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:46:19 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Đức Chiêm (Chết) 

Vợ: Bùi Thị Hạt 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
12 
12 

180 
189 
189 

251-1 

404.0 
440 
440 

376.0 

9 
9 
9 
9 

13 
23 
22 
61 

115.2 
294.9 
149.7 
74.6 

LUA 
LUA 
LUA 

  
  
  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:47:39 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hiền 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 192-2 726.0 9 28 465.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:49:46 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phạm Văn Tám 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 248-1 238.0 9 55 255.3 LUA    

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:51:15 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đỗ Cao Lý 

Vợ: Nguyễn Thị Thoa 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 250 290.0 9 60 303.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:53:34 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Thị Tính 

Con gái: Nguyễn Thị Nghị 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 190-1 216.0 9 19 217.4 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:55:06 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phạm Thị Minh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

12 
12 
12 

245 
246 
246 

188.0 
234 
234 

9 
9 
9 

42 
47 
49 

183.6 
72.4 

197.4 

LUA 
LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:57:50 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Thị Thoa 

Anh trai: Trịnh Văn Phương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 175-1 170.0 9 8 168.9 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 25-02-2021 15:59:29 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đỗ Văn Đại (Chết) 

Con dâu: Nguyễn Thị Tâm 
(Nghi) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 248-3 480.0 9 51 476.5 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đỗ Văn Nghị (Chết) 

Vợ: Nguyễn Thị Tâm 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 247 194.0 9 50 200.1 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ



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 đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Quang 

Vợ: Mai Thị Hảo 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 248-2 264.0 9 52 264.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 08:42:13 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Bùi Xuân Bình 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 192-1 272.0 9 27 285.3 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 08:44:28 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Thị Thêm 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 249-3 122.0 9 59 132.6 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:13:22 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đặng Thị  Phúc 

Con trai: Nguyễn Đắc Hùng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 253 236.0 9 53 65.2 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:15:22 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Văn Chung 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 181-1 188.0 9 10 188.3 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:18:28 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Thị Huệ 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 161 404.0 9 11 272.3 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:19:45 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phạm Viết Nghinh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 244 456.0 9 48 234.6 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:21:10 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Dương Thị Chuyển 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 251-2a 168.0 9 63 12.9 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:23:37 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hà Chí Thảo (Chết) 

Con trai: Hà Tư Quỳnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 193-2 334.0 9 32 339.9 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:28:03 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Xuân Tiến 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 193-4 298.0 9 29 303.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:35:32 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phan Văn Thăng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 185 504.0 9 17 148.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:37:16 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Xuân Chương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 175-2 254.0 9 7 252.3 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:39:10 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phan Văn Hân 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 249-4 352.0 9 58 356.2 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 

395 01 03



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

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:41:33 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trần Văn Quang  
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 207 468.0 9 41 462.7 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:43:31 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Dương Văn Trường (Chết) 

Vợ: Phạm Thị Xuân 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 195 628 9 
38 
36 

255.0 
278.0 

LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:44:47 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Quế 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 248-4 328.0 9 57 328.5 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:46:20 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hậu 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 176 244.0 9 14 258.6 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:47:37 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Văn Thanh 

Con trai: Hán Văn Tùng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 190-2 470.0 9 20 477.9 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:50:25 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đặng Văn Thuận (Chết) 

Vợ: Đào Thị Phương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 252 514.0 9 56 199.1 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:52:37 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Trung Tình 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 243 394.0 9 54 30.6 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:53:51 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phạm Thị Huyền 

Em trai: Phạm Văn Hưng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 208 408.0 9 45 56.1 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:55:26 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Phạm Văn Đoan (Chết) 

Vợ: Nguyễn Thị Hô 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 208-1 402.0 9 39 221.7 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 09:57:25 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Sáu Hải 

Vợ: Hán Thị Thanh Hương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 12 194 538.0 9 34 42.2 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:00:44 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Đình Quang 

Vợ: Nguyễn Thị Hương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 

10 

177 
180 
259 

190.0 
256.0 
436.0 

6 
6 
7 

24 
24 
25 

386.4 
  

509.0 

LUA 
LUA 
BHK 

  
  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:02:28 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Trịnh Xuân Hiển 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

10 
152-2 
275 

118.0 
448.0 

7 
7 

11 
21 

106.7 
3.8 

BHK 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:03:58 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Minh (Chết) 

Vợ: Đỗ Thị Hồng Hải 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 145 186.0 7 9 229.3 BHK  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:05:33 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Đỗ Văn Quyền 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 148 140.0 7 7 81.6 BHK  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:07:51 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Hồng 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 152-1 100.0 7 12 115.2 BHK   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:11:33 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Ngô Đình Mậu 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 18 13 659.4 7 10 363.9 BHK   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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. 
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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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:13:21 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Thể 

Mẹ: Hoàng Thị Nhiêu 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 19 173-1 733.0 8 6 733.5 ONT + LNK   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:16:30 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Hán Thị Vân 

Cháu: Đỗ Thị Bích Liên 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 10 379-2 192.0 8 18 192.4 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:19:57 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Mai Thị Tâm (Hùng) 

Cháu: Nguyễn Thị Khuyên 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 257a 238.0 6 67 86.7 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:31:58 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Tình 

Con gái: Nguyễn Thị Chung 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 

5 
5 
5 

268 
268 

178-1 

274 
274 

262.0 

6 
6 
6 

41 
51 
19 

120.9 
338.6 
30.5 

LUA 
LUA 
LUA 

  
  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 01-03-2021 10:33:48 +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 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đợt 2). 

 
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 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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): Bùi Thị Hạnh (Chết) 

Chồng: Lương Đức Lợi 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Hà Lộc 
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 5 259-2 514 6 
30 
31 

398.9 
179.4 

LUA 
LUA 

  
  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên 
Quang - Phú Thọ (đợt 2). 
 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 (đủ điều 

kiên tái định cư) 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 
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 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 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ 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  
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu tái định cư  

đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. 
 

 Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

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

 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thị xã Phú Thọ, 

 UBND thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng 
khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

 I. Lý do thu hồi đất.  
 Để thực hiện dự án Xây dựng khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang 
- Phú Thọ. 

 II. Diện tích, vị trí thu hồi đất.  
 Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi đất để xây dựng 3 khu tái định cư cụ 
thể như sau: 

 1. Khu tái định cư Đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc:  

 Diện tích dự kiến thu hồi: 13.545,2 m2 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 

  + Đất giao thông: 1.265,2 m2.  

  + Đất thủy lợi: 99,8 m2. 

 + Đất trồng lúa nước: 1.171,4 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 10.882,1 m2.  

 + Đất bằng chưa sử dụng: 126,7m2 

 2. Khu tái định cư Đồi Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc:  
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 Diện tích dự kiến thu hồi: 4.230,0 m2 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 

  + Đất giao thông: 908,1 m2.  

 + Đất trồng cây lâu năm: 109,3 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 3.212,6 m2.  

 3. Khu quy hoạch xen ghép (gần nút giao IC-9), khu 5, xã Hà Lộc:  

 Diện tích dự kiến thu hồi: 1.815,5 m2.  

 Loại đất dự kiến thu hồi:  

 + Đất nuôi trồng thủy sản: 516,9 m2. 

 + Đất trồng cây hàng năm khác: 1.298,6 m2.  

 Vị trí dự kiến thu hồi đất: được thể hiện trên bản đồ trích đo địa chính 
phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kèm theo 

 Địa điểm: xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

 III. Kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm. 
 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. 

 IV. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư. 
 Bố trí tái định cư:  Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc gửi thông báo này đến các 
hộ dân có đất bị thu hồi và niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, 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. 

UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Hà Lộc, các chủ sử dụng 
đất trong phạm vi thu hồi đất, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Các hộ dân có đất bị thu hồi; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; 
- Ban BTGPMB;  
- Ban QLDA xây dựng thị xã;                   
- CVP,PCVP;                                                           
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Lâm 
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