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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Hà Văn Thuận 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 183-5 150,0 02 40 80,0 LUC Hà Văn Thuận 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Hà Thị Gạch 

- Địa chỉ thường trú: Khu 7, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 102-67 152 02 109 152,0 BHK Hà Thị Gạch 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Hà Văn Luyện 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6 , 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

27 

  

227-18 

227-17 

100,0 

112,0 
02 

127 

  

267,2 

  

LUC 

  

Hà Huy Lợi 

Hà Huy Lợi 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Hà Văn Lê (Tiệm) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

183-8 

183-4 

183-7 

186-1 

226-6 

214-7 

150,0 

68,0 

108,0 

562,0 

326,0 

144,0 

02 

19 

19 

39 

41 

101 

102 

168,1 

  

182,1 

603,6 

296,6 

268,0 

LUC 

  

LUC 

LUC 

LUC 

LUC 

UBND xã 

Hà Văn Tuệ 

Hà Văn Tuệ 

Hà Văn Lê 

Hà Văn Lê 

UBND xã 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Văn Định (vợ: Đàm Thị Hồng) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 211-5 90,0 02 35 119,5 LUC Dương Thanh Sơn 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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 Đăng Ninh 

- Địa chỉ thường trú: Khu7 , 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

4 

27 

  

  

  

102-92 

102-93 

102-94 

102-68 

 

 

 

388,0 

02 

120 

 

 

 

815,3 

 

 

 

BHK 

 

 

 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Vũ Thị Hân 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 210-1 186,0 02 87 186,4 LUC Vũ Thị Hân 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Thị Trường 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6 

.  

 ., 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

27 

27 

27 

203-1 

203-1 

203-7 

58,0 

132,0 

84,0 

02 

130 

  

  

27,4 

 . 

 . 

LUC 

 . 

 . 

UBND xã 

Dương Thị Trường 

Dương Đức Hùng 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Thị Thực 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

27 

27 

212-a 

212-a 

242,0 

242,0 
02 

16 

17 

132,4 

74,5 

LUC 

LUC 
 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Thị Lũy 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6 

, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

27 

27 

184-4 

184-7 

206,0 

118,0 
02 

65 

90 

246,7 

149,8 

LUC 

LUC 
 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Minh Luận 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 206-5 288,0 02 63 360,7 LUC Dương Minh Luận 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Minh Lợi 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 78-2 676,0 02 7 213,1 LUC Dương Minh Luận 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Công Chất (Xuyên) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6 

 , 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

27 

  

184-2 

184-3 

218,0 

178,0 
02 

38 

38 

367,9 

  

LUC 

  

Dương Công Chất 

UBND xã 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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 Tường (Vợ: Vũ Thị Chưng) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 227-6 184,0 02 136 32,2 BHK UBND xã 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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 Văn Cư (Lý) 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 211-1 228,0 02 31 90,4 LUC Trần Văn Trường 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Đoàn Thị Chín 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

4 

27 

27 

27 

27 

227-3 

227-4 

224-57 

227-16 

104,0 

174,0 

80,0 

158,0 

02 

112 

112 

123 

128 

341,4 

. 

43,9 

164,3 

LUC  

.  

BHK 

LUC 

UBND xã 

UBND xã 

Hà Văn Tuệ 

Hà Thị Vượng 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Đoàn Thị Chín 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

4 

27 

27 

27 

27 

227-3 

227-4 

224-57 

227-16 

104,0 

174,0 

80,0 

158,0 

02 

112 

112 

123 

128 

341,4 

. 

43,9 

164,3 

LUC  

.  

BHK 

LUC 

UBND xã 

UBND xã 

Hà Văn Tuệ 

Hà Thị Vượng 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Đỗ Đức Phong 

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 27 225-1 164,0 02 58 123,8 LUC UBND xã 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - 

Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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): Dương Duy Lệ  

- Địa chỉ thường trú: Khu 6, 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  

(Tên trong Sổ 

mục kê) 

Số 

tờ 
Số thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tờ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

1 

2 

27 

27 

227-2 

227-19 

176,0 

64,0 
02 

112 

126 

176,0 

105,4 

LUC 

LUC 

Dương Duy Lệ 

UBND xã 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, 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. 

Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 

đất thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ về tại các nghĩa trang, 

nghĩa địa trong quy hoạch của địa phương. 



Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao Văn phòng UBND thị xã đăng tải Thông báo 

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

- Ban QLDA; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TNMT (30b).                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Vũ 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:35:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:41:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:41:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:41:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:41:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:35:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:40:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:40:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:40:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:40:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:02:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:38:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:38:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:38:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T07:38:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:07:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:10:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:10:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:10:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:10:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:07:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:08:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:08:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:08:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:09:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:07:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:07:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:07:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:07:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:07:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:08:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:05:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:05:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:05:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:05:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:08:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:01:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:01:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:01:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:01:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:08:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:00:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:00:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:00:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T16:00:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:09:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:59:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:59:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:59:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:59:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:09:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-09T10:09:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-12T15:58:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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