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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Bùi Thị Hạnh (Hợi) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 187 288 1 5 323.5 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 1 200 234 1 40 23.5 BHK  

2 2 64-1 184 1 42 134.3 BHK  

3 2 52 616 1 3 214.9 LUC  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Ngô Thị Phương 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 260 258 1 11 21.8 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Đình Quang (Hương) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 259 436 1 3 58.7 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hồng Thao 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
35 

294 1 30 124.4 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Sơn Oanh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
37 

728 1 32 731.4 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Chỉnh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 183 248 
1 1 452.6 BHK Ngô Trực Giác 

2 10 184 264 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 02 năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Thị Tuyết 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 10 193 310 
1 2 658.1 BHK  

2 10 194 238 

1 10 192 162 1 9 166.2 BHK Đặng Thị Khiêm (Nghiêm) 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
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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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Trung Thành (Tuất) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
19 

320 1 11 149.4 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Văn Hải 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2) 

1 10 173 1874 1 15 60.8 ONT+CLN  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hiệp 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
32 

80 1 20 70 BHK Phan Thị Thiết (Tiếp) 

2 2 
190-
38 

320 1 33 322.04 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hòa 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 190-7 850 1 15 51.2 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Hoạch 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 186 316 1 6 338.2 BHK  

1 10 189 246 1 12 245.8 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Nguyễn Văn Minh 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 190 374 1 7 369.6 BHK Đỗ Thị Hồng Hải 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 77 396 1 10 360.1 LUC  

2 2 98 184 1 24 148.3 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
14 

440 1 22 395.2 BHK Hà Văn Hùng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của Ông (Bà): Phạm Thị Mùi (Minh) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 191 214 1 8 228.7 BHK  

1 10 261 478 1 10 349.4 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
22 

248 1 20 221.7 BHK  

2 2 
190-
36 

404 1 31 482.03 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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 Phú 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
33 

440 1 27 714.3 BHK Hà Văn Hùng 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 54-b 336 1 4 253.9 LUC  

2 2 
190-
16 

426 1 13 363.1 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

chết) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 195  1 14 47 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành thông 
báo này 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đỗ, khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

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

chết) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 10 195  1 13 1.5 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành thông 
báo này 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         
 
 
 
 

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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): UBND xã 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 63-1 564 1 7 146.5 BCS 
Vũ Đình Được 

(Hằng) 

2 2 190-31 72 1 20 60 BHK Phan Thị Thiết (Tiếp) 

3 2 190-55 920 1 26 126.7 BCS  

4 2 190-53 424 1 37 180 BHK 
Nguyễn Trung Thành 

(Tuất) 

1 2 63-1 564 1 41 83.5 BCS 
Mai Thị Tâm 

(Cường) 
  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
         

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



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

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

 

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

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 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): Vi Thị Thân (Nhượng) 
- Địa chỉ thường trú: Khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
Dự kiến thu hồi các thửa đất: 
 

 

STT 

Tờ bản đồ cấp GCN Tờ bản đồ GPMB 

 

Loại 
đất 

 

Ghi chú  

(người sử dụng đất) 
 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 

(m2) 

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích thu 

hồi 
(m2) 

1 2 
190-
21 

348 1 19 350.4 BHK  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Để hực hiện dự án ”Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư đồi Cây Đen, khu 1, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.  

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: 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 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; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- 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


