
 

 

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Xuân Thọ 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 98 38,0 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Thành 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 76 134,1 BHK  

2 2 81 11,1 BHK  

3 2 144 108,7 BHK  

4 2 147 17,3 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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.                                               

1071 05 07



 

 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  

khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Sơn 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 28 13,6 BHK  

2 2 48 90,6 BHK  

3 2 75 39,0 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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.                                               
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Nam 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 47 163,6 BHK  

2 2 50 91,2 BHK  

3 2 71 85,8 LUA  

4 2 141 107,7 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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.                                               
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  

khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Hồng 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 53 301,7 BHK  

2 2 99 20,6 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Hải 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 80 129,0 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

1067 05 07



 

 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Yên 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 55 87,3 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Đa 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 82 153,7 BHK  

2 2 96 14,5 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Hùng 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 49 320,7 BHK  

2 2 51 36,5 BHK  

3 2 52 34,7 BHK  

4 2 73 72,7 BHK  

5 2 74 623,5 NTS  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

1064 05 07



 

 

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  

khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Thuận 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 97 5,1 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

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

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

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

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Thành 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 57 45,8 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  

khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Lan 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 29 33,1 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

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

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

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

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Kim 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 84 23,1 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
1. Thu hồi đất của ông (bà): Hà Văn Lê 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 140 33,6 BHK  

2 2 142 62,1 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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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.                                                       

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 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 
định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  

khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Thu 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 146 20,9 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

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

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

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

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Lũy 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 56 65,0 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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 Duy Lệ 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 30 1,1 BHK  

2 2 78 48,3 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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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.                                                       

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 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013;   

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 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): Đoàn Thị Chín 
- Địa chỉ thường trú:  Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
- Dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án: 

  
STT 

Tờ bản đồ GPMB 

  
 Loại đất 

  
      Ghi chú Số tờ Số thửa 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

1 2 54 65,5 BHK  

2 2 77 270,3 BHK  

3 2 83 30,8 BHK  

4 2 143 96,3 BHK  

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 
tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  

3. Thời gian 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                                               
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Dự án không thu hồi đất đất ở nên không bố trí tái định cư. 
Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở 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.                                                       

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

 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

THÔNG BÁO  
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (giai đoạn 2). 

 

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

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Thọ, 

 UBND thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng 
Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, cụ thể như sau: 

 I. Lý do thu hồi đất. 
 Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công 
nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ. 

 II. Diện tích, vị trí thu hồi đất.  
 Diện tích đất dự kiến thu hồi: 34.523,2 m2. 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 

  + Đất trồng lúa: 24.918,9 

  + Đất nuôi trồng thủy sản: 623,5 m2. 

  + Đất trồng hàng năm: 7.590,5 m2. 

  + Đất giao thông: 32,6 m2. 

  + Đất thủy lợi: 1.357,7 m2. 

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

 Địa điểm: xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.  
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 III. Kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm. 
 Từ thời điểm ban hành thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát 
đo đạc, kiểm đếm của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Hà Lộc gửi thông báo này đến các 
hộ dân có đất bị thu hồi và niêm yết công khai thông báo thu hồi đất này, kèm 
theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, các hộ dân có đất bị 
thu hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND 
thị xã Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

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

 
 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Các hộ dân có đất bị thu hồi; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; 
- Ban BTGPMB;                     
- CVP,PCVP;                                                           
- Lưu: VT, TNMT (B. Hằng-30b).                            
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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ PHÚ THỌ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
  
Số:                 /KH-UBND           Thị xã Phú Thọ, ngày         tháng       năm 2021 

  
 

KẾ HOẠCH 
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu,  
khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (giai đoạn 2). 

  

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

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; 
 Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Thọ, 

 UBND thị xã Phú Thọ xây dựng kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo 
sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định 
cư khu công nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, cụ thể như sau: 

 I. Lý do thu hồi đất. 
 Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công 
nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

 II. Diện tích, vị trí thu hồi đất.  
 Diện tích đất dự kiến thu hồi: 34.523,2 m2. 

 Loại đất dự kiến thu hồi: 

  + Đất trồng lúa: 24.918,9 

  + Đất nuôi trồng thủy sản: 623,5 m2. 

  + Đất trồng hàng năm: 7.590,5 m2. 

  + Đất giao thông: 32,6 m2. 

  + Đất thủy lợi: 1.357,7 m2. 

 Vị trí dự kiến thu hồi đất: được thể hiện trên bản đồ trích đo địa chính 
phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kèm theo 
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 Địa điểm: xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.  

 III. Kế hoạch điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm. 
 Từ thời điểm ban hành thông báo này và theo kế hoạch điều tra, khảo sát 
đo đạc, kiểm đếm của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

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

 V. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư. 
 UBND thị xã Phú Thọ giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị 
xã chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư dự án 
thực hiện nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
theo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 UBND thị xã Phú Thọ giao UBND xã Hà Lộc niêm yết công khai kế hoạch 
thu hồi đất này, kèm theo bản vẽ tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 
các hộ dân có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm yết công khai và báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 Trên đây là kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm 
đếm để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công 
nghiệp Phú Hà tại Quân Dong – Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ./. 
   
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ (B/c); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (B/c); 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP;                                                   
- Lưu: VT, TNMT (B. Hằng - 30b).                   
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