
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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Bảo, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 

27 
27 

36-2 58 1 171  LUC 
LUC 

Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm                                                                                                                 4-5 60 1 171  

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:21:04 +07:00



 



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Trần Ngọc Vệ, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

37-1 
37-2 
37-3 
39-1 
39-2 
39-3 
4-4 

210 
346 
384 
114 
366 
106 
72 

1 171  

NTS 
LUC 
LUC 
LUC 
LUC 
HNK 
HNK 

Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 
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 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:32:42 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Thịnh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 

27 
27 

38-2a 
38-2b 

68 
68 

1 171  
LUC 
LUC 

Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:31:29 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Bình, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) 
Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 

27 
27  

136-11a 
137-2 

44 
138 

1 
4 
4 

 
LUC 
LUC 

 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:34:21 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà): Hà Chí Thanh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) 
Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 
3 
4 

27 
27 
27  
27 

49-1 
49-2 
49-3 
45-b 

34 
38 
44 
268 

1 

20 
20 
20 
10 

 

LUC 
LUC 
LUC 
LUC 

Hà Minh Đoàn 
Hà Minh Đoàn 
Hà Minh Đoàn 
Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 
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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 

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:35:53 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Dùng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

 
Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 
3 

27 
27 
27 

40-1 
40-2 
41 

74 
86 
358 

1 
170 
170 
170 

 
LUC 
LUC 
LUC 

 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:37:38 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Hồng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
2 
3 

27 
27 
27 

38-4 
32 
5-8 

82 
16 
62 

1 
170 
173 
171 

 
LUC 
LUC 
LUC 

Hà Văn Dùng 
Trần Văn Lâm 
Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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

thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 11:27:13 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Tiến Mạnh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 5-11 186 1 171  LUC Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:24:59 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Dũng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 5-10 86 1 171  LUC Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:26:21 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Thường, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 
 27 

5-9a 
45-d 

156 
172 

1 
171 
10 

 
LUC 
LUC 

Trần Văn Lâm 
Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:27:27 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Hy, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 5-9b 168 1 171  LUC Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:31:53 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 
27 

136-6a 
5-7 

82 
240 

1 
4 

171 
 

 LUC 
LUC 

Trần Văn Cảnh 
Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:34:14 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Dũng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 4-7 32 1 171  LUC Trần Văn Lâm 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:35:37 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Nhật, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  137-3 112 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:51:11 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Nguyễn Thị Dậu, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  137-1a 54 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1069 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 13:53:35 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Trọng Chính, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-1 26 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1070 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:38:34 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Định, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  136-3 66 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1071 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:41:23 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Vĩnh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-2 76 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:45:24 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Bùi Thị Thu, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  136-5 78 1 4  LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:47:38 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Minh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-4 74 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1074 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:48:44 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Thể, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  136-6b 50 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1075 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:49:43 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Vinh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-6c 20 1 4  LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1076 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:51:04 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-7 88 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1077 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:52:03 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Chí, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-8a 80 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1078 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:53:41 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Đính, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  136-8b 76 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1079 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:54:34 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Đức, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-9 54 1 4  LUC Trần Văn Cảnh 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1080 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:56:13 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Phúc, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  136-10 74 1 4  LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1082 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:58:20 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Ma Thị Bấc, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) 
Số 
tờ 

Số thửa 
Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 136-11b 42 1 4  LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 15:59:16 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Tuân, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  135-1 290 1 2  NTS Hà Phương Tuân 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1084 19



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 19-10-2020 16:00:17 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Trần Văn Chiến, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1   139-7 78 1 2  LUC Hà Phương Tuân 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:22:12 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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( Đức) Khanh, địa chỉ khu 6 xã Hà 
Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 45-a 454 1 10  LUC Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:24:36 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Vượng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  45-g 168 1 10  LUC Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:26:04 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Trần Ngọc Thư, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  45-c 76 1 10  LUC Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:27:18 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Dũng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 45-e 326 1 10  LUC Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

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. 

1090 20



Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:30:00 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Minh Đoàn, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

 Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  45-h 182 1 10  LUC Đất UBND quản lý 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:34:03 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Chữ, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27  48-2 92 1 19  LUC Hà Minh Đoàn 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:36:03 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Dũng ( Phượng), địa chỉ khu 6 xã 
Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 26 84 614 1 151 508.3 LUC   

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:40:20 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Định, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

 Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 26 198 368 1 153 643.5 LUC Đất UBND quản lý 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:42:00 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Trần Ngọc Thư, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 26 191 749 1 93  TSN Trần Thị Phương 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:43:13 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Phương, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

 Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 26 192-1 400 1 93  TSN Đất UBND quản lý 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:44:29 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Lê Xuân Thanh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 61-1a 56 1 84  LUC Trần Văn Độ 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:45:37 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Nguyễn Thị Sáng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 61-1b 110 1 84  LUC Trần Văn Độ 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:46:39 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Trần Ngọc Nga, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 64-2 62 1 84  LUC Trần Văn Độ 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:48:11 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Độ, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

 Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 64-1 48 1 84  LUC Đất UBND quản lý 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:49:19 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Ngô Thị Lại, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 35-3 28 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 14:06:11 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Điệp, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 35-4 22 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:55:26 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Đầm, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 35-5 56 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 13:56:29 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Vượng, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 35-6 46 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 14:07:14 +07:00



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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Hiệp, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 35-7 38 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
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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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét 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 Vị, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 38-3a 64 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
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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  10  năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

Quân Dong-Bờ Siu, khu 6 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  
 

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

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,  

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo thu hồi đất như sau:  
 1. Thu hồi đất của  Ông (bà):Đỗ  Văn Vĩnh, địa chỉ khu 6 xã Hà Lộc, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Địa chỉ thửa đất: 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 

( người canh tác) Số tờ 
Số 

thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

Số 
tờ 

Số 
thửa 

Diện 
tích 
(m2) 

1 27 38-5 70 1 170  LUC Hà Văn Dùng 

 

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân 
Dong-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 vào thời gian từ tháng 
10/2020 đến tháng 01/2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Bố trí tái định cư: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư. 
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Di chuyển mộ: các hộ gia đình cá nhân có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi 
thực hiện dự án thì có trách nhiệm di chuyển mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa 
trong quy hoạch của địa phương. 

UBND xã Hà Lộc 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 xã Hà Lộc 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./.  
 
Nơi nhận: 
- Ông (bà) có tên tại mục 1; 
- Như mục 4; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND xã Hà Lộc; 
- Đài truyền thanh thị xã (Đưa tin); 
- Hội đồng BTHT&TĐC thị xã; Ban BTGPMB; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, TNMT (15b).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Hoàng Anh Vũ 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 20-10-2020 14:12:41 +07:00


