
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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Lân 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 21 368 898.1 4 1 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Chuông 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 1 457 558 1 7 4.0 LUA 
Ma Thị Dần 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Quang Lập 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 11 472 696 4 5 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Thị Chỉnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 
9 

386 
435 

442 
79 

1 
3 

14 
11 

3.5 
2.8 

LUA 
LUA 

Hà Văn Hùng 
sử dụng 

  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Thị Được 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 9 310 531 2 14 4.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Minh Tính 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 368 189 1 12 3.5 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Quốc Khánh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 357-1 360 1 10 3.5 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Thủy 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 1 516-3 576 1 8 2.8 LUA 
Nguyễn Văn 
Mạo sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Trung Thành 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
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 32 
72-1 
72-1 
97 

450.0 
450.0 
698.0 

5 
5 
5 

4 
4 
4 

2.1 
1.4 
4.0 

BHK 
BHK 
BHK 

 
 
 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Văn Đức 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 367 167 1 11 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:13:53 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Việt Cường 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Thanh Minh 
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 11 120-9 639 4 2 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

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

529 17 03



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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:15:47 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Xuân Trường 
- Địa chỉ thường trú: Khu 2, xã Thanh Minh 
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 
thử
a 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 
13 
13 
13 

3-97 
3-97 
3-97 

665 
665 
665 

5 
5 
5 

3 
3 
3 

1.9 
1.4 
2.0 

BHK 
BHK 
BHK 

Lê Văn Dũng sử dụng 
Lê Văn Dũng sử dụng 

 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:16:52 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Văn Đạo 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 1 
1 

296 
296 

149 
149 

1 
1 

1 
1 

4.7 
9.2 

LUA 
LUA 

 
 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:18:14 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Văn Minh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
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 9 38-1 1230 2 7 2.8 NTS 
Mai Việt 

Hồng sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:19:31 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Đức Vinh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 11 682 374 4 7 4.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:20:43 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Phát 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 9 
131-
41 

480 3 1 3.5 LUA 
Ma Thị Lan 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:21:50 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Công Kha 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 429 363 1 9 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:24:27 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 396 249 1 16 2.8 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:35:36 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Chế 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 392 498 1 15 2.8 LUA 
Nguyễn Văn 

Mạnh sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:37:34 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hân 
- Địa chỉ thường trú: Khu 4, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 1 447 680 1 5 4.0 LUA   

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:38:47 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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): Phí Thị Mão 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 4 378 739 1 13 2.8 LUA 
Lê Đình Căn 

sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:40:15 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Lý 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Thanh Minh 
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 9 312 760 3 13 2.8 LUA  

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:45:10 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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: UBND xã Thanh Minh 
- Địa chỉ thường trú:  , xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 
Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
thu 
hồi 

(m2) 

1 

4 
. 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

819 
. 

236 
236 
389 
389 
398 
49 
98 
414 
487 
542 
542 
542 
542 

3553 
. 

3010 
3010 
2835 
2835 
1781 
829 
795 
154 
6463 

  
3420 
3420 
3420 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

17 
1 
4 
4 
5 
5 
6 
9 
9 
16 
18 
10 
10 
7 
5 

4.0 
4.7 
3.5 
4.7 
4.7 
4.7 
2.8 
4.0 
2.8 
2.8 
4.0 
4.7 
4.7 
3.5 
3.5 

BCS 
BHK 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
DGT 
DGT 
BHK 
BHK 
BHK 
BHK 
BHK 
BHK 

.  
 Lê Văn Tuấn (Chung) sử dụng 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Hà Đức Liêm sử dụng 

. 
Nguyễn Quang Thịnh sử dụng 

. 
Hoàng Thị Kim Liên sử dụng 

Hà Mạnh Phong sử dụng 
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9 
9 
. 

11 
11 
11 
13 
13 
13 

542 
455 

. 
323 
527 
776 
453 
2 
2 

3420 
4850 

. 
574 
718 
769 
4784 
12696 
12696 

3 
3 
. 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

4 
2 
. 
3 
6 
10 
15 
5 
5 

4.7 
3.5 
3.5 
4.0 
2.8 
2.8 
4.0 
2.0 
2.8 

CLN 
CLN 
CLN 
BHK 
LUA 
LUA 
LUA 
NTS 
NTS 

Lê Văn An sử dụng 
Nguyễn Hùng Tráng sử dụng 

. 
Lê Văn Kỳsử dụng 

Lê Văn Thắng sử dụng 
 Lê Xuân Thủy sử dụng 
Lê Xuân Thủy sử dụng 

. 

. 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Thanh Minh; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 17-03-2021 13:46:35 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Thường 
- Địa chỉ thường trú: Khu Vạn Thắng, xã Văn Lung 
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 7 950 157 1 1 3.5 LUC   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 Văn Lung gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Văn Lung; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hiển 
- Địa chỉ thường trú: Khu Vạn Thắng , xã Văn Lung 
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 7 836 425 1 5 8.8 LUC   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 Văn Lung gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Văn Lung; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Nhiên 
- Địa chỉ thường trú: Khu Vạn Thắng , xã Văn Lung 
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 7 424 220 2 2 3.5 LUC 
Vũ Đức Long 

sử dụng 
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 Văn Lung gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Văn Lung; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Anh Tuấn 
- Địa chỉ thường trú: Phố Tân Bình, phường Âu Cơ 
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 10 1196.1 1 1 3.5 CLN   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 phường Âu Cơ gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND phường 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 phường Âu Cơ, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND phường Âu Cơ; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC 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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 : UBND Phường 
- Địa chỉ thường trú:    , phường Âu Cơ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 26 51 4100.0 3 1 3.5 BHK   

2 28 62 4229.4 3 3 2.0 CLN 
Hộ ông: Lê 
Quang Phán 

Đang sử dụng 
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 phường Âu Cơ gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND phường 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 phường Âu Cơ, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND phường Âu Cơ; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC 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: 17-03-2021 13:53:46 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Bình  
- Địa chỉ thường trú: Khu 8, 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 38 80-1 172 1 1 4.7 BHK 
Trần Thế 

Mích sử dụng 
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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: 17-03-2021 13:48:06 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Xoan  
- Địa chỉ thường trú: Khu 8, 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 38 180-4 52 1 8 4.7 CLN   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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: 17-03-2021 13:49:35 +07:00



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

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Ngọc Khuyến  
- Địa chỉ thường trú: Khu 8, 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 38 180-2 52 1 9 4.7 CLN   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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: 17-03-2021 13:51:29 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Tiến 
- Địa chỉ thường trú: Khu Phú Liêm, phường Hùng Vương 
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 10 473 1473 1 1 3.5 BHK   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 phường Hùng Vương gửi thông báo 
này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ 
tại Trụ sở UBND phường 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 phường Hùng Vương, 
hộ ông (bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND phường Hùng Vương; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC 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: 17-03-2021 13:56:05 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Mạnh Tài 
- Địa chỉ thường trú: Khu Phú Liêm, phường Hùng Vương 
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 7 6002 1 3 3.5 BHK   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 phường Hùng Vương gửi thông báo 
này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ 
tại Trụ sở UBND phường 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 phường Hùng Vương, 
hộ ông (bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND phường Hùng Vương; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC 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: 17-03-2021 13:58:53 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 : UBND Phường Hùng Vương 
- Địa chỉ thường trú:    , phường Hùng Vương 
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 15 76 74.0 2 3 2.8 BCS   

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

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 phường Hùng Vương gửi thông báo 
này đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ 
tại Trụ sở UBND phường 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 phường Hùng Vương, 
hộ ông (bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND phường Hùng Vương; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC 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: 17-03-2021 14:00:47 +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: Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 672,673 trung gian Phú Thọ sang 
vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

Căn cứ Quyết định số 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 Văn Công   
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, xã Thanh Minh 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 
STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 
 

Loại 
đất 

 
Ghi chú  

 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 1 454 448 1 6 2.8 LUA 
Lê Quang 

Ninh sử dụng 

  
 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Chuyển đổi cấp điện áp 6Kv lộ 
672,673 trung gian Phú Thọ sang vận hành cấp điện áp 22Kv để chống quá tải 
trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
 3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm : Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

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



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
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 Thanh Minh gửi thông báo này đến 
ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ 
sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm 
yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Thanh Minh, hộ ông 
(bà) có tên ở trên, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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