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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Bằng (chồng Nguyễn Đình 

Hương)  
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

47 
47 
48 

54 
56 
95 

80.1 
331.7 
327.3 

3 
3 
3 

101 
145 
152 

80 
331.6 
327.3 

LUC 
LUC 
LUC 

 

4 48 154 400.6 3 220 400.6 LUC  

5 
6 

28 
28 

166 
167 

184.5 
103.5 

3 17 27.6 BHK  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 08:44:44 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Hợp 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1    3 110-1 210.8 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:02:30 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Lân 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 53 339.5 3 118 339.6 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:09:58 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Lữ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 13 807.1 3 59 362.5 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:10:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tiến Bình 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

48 
48 

172 
171 

330.4 
302.3 

3 
3 

218 
225 

17.4 
250 

LUC 
LUC 

  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:12:19 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Minh 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

47 
47 
47 

45 
46 
47 

253.1 
263.3 
708.9 

3 73 1160.1 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 

1115 21



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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:19:57 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Phúc 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28 155 510.5 3 21 269.9 BHK 
Bà Phạm Thị Hoa 

sử dụng 
2 
3 

48 
48 

133 
148 

257.1 
327.3 

3 
3 

198 
204 

257.1 
327.2 

LUC 
LUC 

Bà Nguyễn Thị 
Nhung sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:23:09 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Sự 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

37 
38 

407.1 
 98.0 

3 68 598.2 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:28:53 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thành 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

2 47 76 489.7 3 95 560.7 BHK 
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:29:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đạt 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 106 442.6 3 169 442.4 LUC 
Ô. Nguyễn Văn 
Hành sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Dùng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 24 1009.5 3 51 1047.1 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:33:39 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Lâm 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 75 582.4 3 97 121.4 BHK   

1 28 161 182.4 3 6 224.5 NTS 
Ông Mai Viết 
Dễ sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:44:17 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Ngoan 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 
48 
48 

91 
92 

152.8 
118.7 

3 
3 

133 
138 

152.7 
118.7 

LUC 
LUC 

Ông Vũ Văn 
Khánh sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:45:21 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Nhã 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 72 127.7 3 134 127.7 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

1123 21



chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:46:19 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Tý 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28 108 3292.9 3 2 246.9 CLN 
Ông Mai Viết 

Hưởng sử dụng 
2 
3 

47 
47 

40 
73 

318.3 
191.1 

3 
3 

72 
130 

322.9 
188.3 

LUC 
LUC 

Bà Mai Thị Dần 
sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:47:18 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Vỵ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 118 318.7 3 186 318.7 LUC 
Ông Nguyễn Văn 

Dung sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:48:34 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Chung 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 19 272.3 3 25 278.8 LUC 
Bà Nguyễn Thị 
Bích sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:49:41 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Giáp 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 79 159.9 3 60 171.9 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 

1127 21



chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:50:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thái 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 121 329.6 3 175 329.5 LUC 
Bà Lê Thị 

Khang sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:53:04 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Trọng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

47 
48 
48 
48 
48 

 …. 
77 
99 
109 
110 

... 
361.9 
382.1 
451.9 
17.4 

3 
3 
3 
3 
3 

44 
99 
119 
164 
185 

2208.5 
424.4 
339.4 
452 
17.4 

CLN 
BHK 
BHK 
LUC 
BHK 

  
  
  
  

6 48 99 382.1 3 111 53 BHK 
Ông Nguyễn Văn 

Việt sử dụng  

7 48 114 458.8 3 158 490.8 BHK 
Đỗ Mạnh Hùng 

sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:55:36 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Trung 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

74 
145 

497.7 
135.0 

3 
3 

124 
180 

453.5 
135.1 

LUC 
LUC 

  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:57:06 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tư 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

48 
48 

68 
113 

953.6 
636.8 

3 
3 

39 
159 

659.3 
636.6 

BHK 
LUC 

 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 09:59:41 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tài 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

111 
143 

280.4 
147.9 

3 
3 

171 
177 

280.1 
147.9 

LUC 
LUC 

  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:08:37 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tiến Kỳ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 168 631.0 3 226 631.1 LUC (Dương Văn Kỳ)  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:13:18 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Hùng (Dương Đức Hùng) 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 71 518.2 3 58 409.2 BHK 
  
 

2 48 64 650.4 3 23 18.2 BHK 
Bà Nguyễn Thị 
Liễu sử dụng  

3 48 127 439.4 3 199 439.3 LUC  

4 47 14 123.5 3 57 140.8 BHK  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:14:28 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Kỳ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

48 
48 
48 
48 

78 
102 
135 
141 

136.0 
357.2 
 635.8 
144.3 

3 
3 
3 
3 

109 
155 
189 
191 

155.9 
649.1 
635.7 
116.5 

BHK 
LUC 
LUC 
BHK 

  
  
  
  

5 48 74 710.6 3 80 647.8 BHK 
Ông Nguyễn Văn 

Đức sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:16:01 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Phú 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 

47 
48 
47 
48 
48 
48 

... 
75 
59 
115 
155 
165 

... 
581.9 
367.0 
365.6 
404.6 
174.6 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

20 
76 
120 
172 
210 
217 

1062 
774.2 
366.9 
549.4 
404.6 
174.5 

CLN 
BHK 
LUC 
BHK 
LUC 
LUC 

  
  
  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:16:58 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tài 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 

47 
47 
48 

64 
69 
119 

263.3 
317.3 
254.9 

3 
3 
3 

123 
149 
184 

263.5 
317.4 
254.9 

LUC 
LUC 
LUC 

Mai Viết Huy 
 

Dương Thị Tài 
sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:17:57 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Hội Phụ Nữ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 169 293.6 3 227 292 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:19:01 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đức Thọ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 

47 
47 
47 

97 
142 
112 

148.2 
173.2 
379.7 

3 
3 
3 

153 
173 
187 

138.8 
154.4 
374.2 

LUC 
LUC 
LUC 

  
  

4 48 88 638.8 3 146 638.7 LUC 
Ông Đỗ Văn Tư 

sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Hoàn Cử 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

48 
48 

124 
117 

375.3 
150.8 

3 
3 

174 
182 

375.2 
150.7 

LUC 
LUC 

Bà Phạm Thị Hoa 
sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:28:39 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Hồng Quang 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 48 544.4 3 85 785.4 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:34:26 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Quí Từ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 105 343.8 3 160 353.8 LUC 
Ông Lê Văn 

Thảo sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:36:06 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Quý Tư 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 93 283.4 3 143 283.5 LUC  

2 
3 

47 
47 

20 
21 

85.9 
392.6 

3 35 549.8 LUC  

4 48 132 388.5 3 206 388.4 LUC 
Ông Đỗ Văn Tư 

sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:38:24 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thành Vinh 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 13 807.1 3 66 563.8 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:44:29 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Cội 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

   3 
3 

64-1 
3-1 

530.1 
821.7 

BHK 
CLN 

  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:45:51 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Khang 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 111 438.2 3 183 438 LUC   

2 
3 

47 
47 

66 
68 

397.4 
376.2 

3 104 776.1 LUC 
Ông Dương Văn 
Hùng sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:47:01 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Mơ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 71 208.9 3 125 208.8 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:48:33 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Hùng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 112 619.1 3 163 618.9 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:51:30 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Thảo 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

103 
102 

347.9 
630.7 

3 
3 

141 
150 

282.3 
539 

LUC 
BHK 

  
 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:56:54 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Tuấn 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 123 341.5 3 190 341.4 LUC  

2 28 163 521.2 3 3 52.8 BHK 
ông Lê Hồng 

Quang sử dụng  

3 47 22 631.9 3 45 491.6 BHK 
Ông Nguyễn Đức 
Khánh sử dụng  

4 47 39 362.3 3 67 402.7 LUC  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 10:58:42 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mã Thị Oanh 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

48 
48 
48 

80 
 81 
 82 

215.3 
 266.4 
179.9 

3 108 776.1 BHK 
Ông Nguyễn 

Văn Việt 
sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 11:17:06 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Thị Dần 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

... 
47 
47 
48 

... 
75 
75 
130 

...  
582.4 
582.4 
28.9 

3 
3 
3 
3 

65-1 
87 
92 
214 

346.2 
124.4 
112.7 
28.8 

 
 

  
  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:24:07 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Văn Dễ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 43 425.7 3 83 429.4 LUC 
Bà Đỗ Thị Lâm 

sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:25:38 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Văn Huy 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

61 
62 

396.4 
382.6 

3 
3 

121 
122 

396.4 
382.5 

LUC 
LUC 

(Mai Viết Huy)  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:30:55 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Viết Dễ 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

... 
28 
47 

... 
160 
... 

....  
293.3 

... 

3 
3 
3 

96-1 
13 
31 

35.3 
300.4 
463.7 

LUC 
BHK 
CLN 

  
  
  

4 
5 

47 
47 

16 
17 

153.4 
 467.8 

3 55 730.1 BHK  

6 47 … … 3 22 167,4 CLN  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:31:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Viết Hùng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

 
47 
47 
48 
48 

 
35 
36 
144 
146 

  
122.9 
87.6 
105.6 
551.3 

3 
3 
3 
3 
3 

68-1 
64 
65 
197 
200 

577.1 
126.1 
89.2 
105.4 
551 

CLN 
BHK 
BHK 
LUC 
LUC 

  
  
  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:39:02 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Viết Hưởng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28   3 01 370.7 CLN  

2 28 163 521.2 3 4 321 LUC 
Ông nội: Mai 

Viết Tuân đã chết 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:41:12 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Mai Viết Huy 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

28 

28 

28 

47 

47 

47 

159 

156 

160 

77 

63 

75 

165.4 

160.6 

293.3 

2477.2 

36.6 

582.4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

9 

10 

84 

105 

116 

192.4 

183.6 

25.5 

767.7 

34.4 

173 

LUC 

BHK 

BHK 

BHK 

BHK 

BHK 

  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:42:12 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thị Mùi 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 100 706.2 3 131 706.1 LUC 
ông Nguyễn Văn 

Thọ sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:43:31 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Năm 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 55 282.7 3 114 282.8 LUC 
Ông Nguyễn Văn 

Giáp sử dụng  

2 47 70 192.9 3 140 192.9 LUC 
Bà Đỗ Thị Nhã 

sử dụng  

3 47 57 309.3 3 129 309.3 LUC  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:47:22 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đức Sơn 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28   3 14 2517.7 CLN   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:48:25 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đức Thủy 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47   3 11 1162.2 CLN   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:49:34 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đức Trường 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47   3 27 437.2 CLN   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:50:32 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Đức Văn 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 67 661.7 3 89 662 LUC 
Bà Mai Thị Cúc 

sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 15:52:24 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Minh Phương  (Nguyễn Văn Phương) 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 76 1824.4 3 63 1875.5 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:00:56 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Điệu 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 131 107.8 3 215 107.8 LUC 
Ông Mai Viết 
Tuân sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:04:15 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Lan 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 26 140.9 3 40 163.2 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:05:13 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Ngoạt 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

48 
48 
48 
47 
47 
47 
48 

70 
83 
85 
98 
107 
109 
167 

496.0 
334.4 
469.4 
159.9 
159.1 
137.1 
338.0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

56 
98 
107 
136 
165 
170 
224 

522.8 
110 

469.7 
150.1 
160.1 
146.1 
337.8 

BHK 
BHK 
LUC 
LUC 
LUC 
LUC 
LUC 

  
 
  
  
  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:08:38 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Trúc 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 65 327.6 3 103 334.9 LUC 
Ông Bùi Văn 

Thành sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:10:11 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Dũng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

47 
47 
48 
47 

 
 

83 
99 

 
 

334.4 
172.6 

3 
3 
3 
3 

18 
34 
100 
144 

1201.4 
518.7 
155.9 
151.8 

CLN 
CLN 
BHK 
LUC 

  
  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 21-10-2020 16:11:34 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Giáp 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 58 342.5 3 142 342.4 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 09:54:33 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Hành 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

27 
27 
47 
47 
47 
47 
48 

189 
189 
... 
8 
6 

50 
90 

2285.0 
2285.0 

... 
343.9 
223.5 
419.2 
248.1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

29 
32 
48 
61 
70 
93 
147 

267.3 
278.4 
640 

309.9 
307.3 
419 

248.3 

CLN 
CLN 
CLN 
BHK 
BHK 
BHK 
LUC 

  
  
  
  
  

8 
9 

47 
47 

10 
49 

414.9 
 32.5 

3 75 455.7 BHK   

10 48 94 467.7 3 157 467.7 LUC 
Ông Thành  

sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 09:55:49 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Hương 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 122 291.4 3 193 291.4 LUC 
Bà Nguyễn Thị 
Bích sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:02:49 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Phương 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

77 
77 

2477.2 
2477.2 

3 
3 

88 
110 

495.7 
765.8 

BHK 
BHK 

  
 

3 47 104 377.9 3 135 380.4 LUC 
Ông Dương Văn 

Phú sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:04:24 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Thiết 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 

... 
48 
47 
47 
48 
48 

... 
87 
108 
110 
156 
170 

... 
148.6 
142.7 
162.2 
499.6 
363.3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

60-1 
148 
162 
167 
216 
223 

133.6 
148 

142.7 
162.2 
499.6 
93.3 

CLN 
BHK 
LUC 
LUC 
LUC 
LUC 

 

6 
7 

48 
48 

55 
56 

414.3 
166.4 

3 
3 

91 
91 

499.5 
166.4 

NTS 
NTS 

Ông Nguyễn Minh 
Chiến sử dụng 

8 48 50 2494.8 3 127 596.5 CLN 
Ông Nguyễn Quang 

Khánh sử dụng  

9 47 78 1037.7 3 96 1174.1 BHK   

10 47   3 19 301,4 CLN  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
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3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 11:18:37 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Việt 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

47 
47 
47 
47 
47 

1 
 2 
 3 
4 
5 

129.1 
 145.2 
241.3 
340.3 
80.0 

3 38 1633.1 BHK   

6 
7 

48 
48 

129 
164 

176.5 
177.7 

3 
3 

207 
209 

176.4 
89.0 

LUC 
LUC 

  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:07:09 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Phạm Thị Hoa 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 25 261.9 3 50 291.8 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:35:47 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Phạm Văn Hiếu 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 
5 

48 
48 
48 
48 
48 

101 
103 
104 
125 
126 

317.6 
222.0 
197.3 
187.7 
254.0 

3 
3 
3 
3 
3 

137 
161 
166 
176 
192 

317.6 
222 

197.2 
187.8 
254 

LUC 
LUC 
LUC 
LUC 
LUC 

Ông Phạm Văn 
Tiến sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:36:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Phạm Văn Khải (Phạm Quốc Khải) 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 
4 

47 
47 
47 
47 

60 
101 
100 
144 

394.0 
405.8 
130.0 
333.2 

3 
3 
3 
3 

117 
132 
156 
179 

393.8 
413.6 
130 

333.2 

LUC 
LUC 
LUC 
LUC 

  
  
 

5 
6 

48 
48 

145 
149 

407.5 
435.2 

3 
3 

203 
205 

407.4 
435.2 

LUC 
LUC 

 

7 47 77 2477.2 3 90 385.1 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:38:52 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Phạm Văn Mạnh 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

47 
48 
48 

42 
107 
166 

294.8 
295.3 
372.7 

3 
3 
3 

74 
188 
219 

304.8 
295.3 
372.9 

LUC 
LUC 
LUC 

  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:42:13 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Phúc 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28 154 260.5 3 15 279.8 LUC 
Bà Mai Thị 

Dần sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:45:16 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Hồng Thảo 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 15 185.6 3 69 196.9 BHK  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:47:08 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Thuận 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 28 153 630.2 3 30 47.5 BHK 
Ông Trần Sỹ 

Năng sử dụng  
2 
3 

28 
28 

157 
153 

345.8 
630.2 

3 
3 

12 
24 

53.5 
56.6 

BHK 
BHK 

Bà Mai Thị Dần 
sử dụng  

4 28 153 630.2 3 16 110.7 BHK 
Ông Mai Văn 
Dễ sử dụng  

5 28 153 630.2 3 26 347.1 BHK 
Ông Phạm Văn 
Mạnh sử dụng  

6 
7 
8 

28 
28 
28 

157 
158 
162 

345.8 
144.3 
202.4 

3 7 555.9 BHK 
Bà Mai Viết 

Hưởng sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

3. Dự kiến điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm: Từ thời điểm ban hành 
thông báo này và theo kế hoạch của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 
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4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:49:54 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Minh Trọng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 128 300.9 3 196 300.8 LUC   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:51:46 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Sỹ Năng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 
3 

47 
47 
47 

27 
28 
29 

153.9 
115.8 
180.5 

3 
3 
3 

41 
42 
46 

177.3 
128.1 
193.1 

BHK 
BHK 
BHK 

  
  
  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:55:05 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Điệu 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 75 582.4 3 106 65.2 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:56:40 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Nga 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 47 102 630.7 3 115 155.4 BHK   

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:57:43 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Tuyết 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 69 442.6 3 52 441.2 BHK  

2 48 79 311.1 3 112 315.3 BHK 
Ông  Nguyễn Văn 

Việt sử dụng  
3 
4 

48 
48 

96 
 97 

133.1 
130.3 

3 151 266.1 BHK 
Ông Mai Viết Dễ 

sử dụng  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:58:54 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): UBND xã 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 152 162.6 3 221 162.5 BHK  

2 
3 
4 

23 
23 
23 

108 
108 
108 

56062.0 
56062.0 
56062.0 

3 
3 
3 

229 
234 
235 

634 
1078.1 
59.7 

CLN 
CLN 
CLN 

 
Đỗ Văn Trung sử dụng 
Đỗ Văn Trọng sử dụng 

 
5 
6 

23 
23 

108 
108 

56062.0 
56062.0 

3 
3 

230 
231 

1842.8 
932.3 

CLN 
CLN 

Ông Đỗ Văn Trọng 
sử dụng  

7 23 108 56062.0 3 
237 
250 

252.4 
270.4 

CLN 
CLN 

Ông Dương Văn Kỳ 
sử dụng  

8 23 108 56062.0 3 241 1049.5 CLN 
Nguyễn Văn Việt sử 

dụng  

9 23 35-8 630.0 3 260 341.2 BHK 
Ông Chinh Hùng sử 

dụng 

10 23 40-4 66 3 
 

399 208.5 BHK 
Bà Trần Thị Hùng sử 

dụng  
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  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 10:59:54 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Vũ Đức Dũng 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 59 1448.5 3 54 156.4 BHK  

2 
3 

48 
48 

134 
147 

612.2 
157.3 

3 
3 

194 
195 

612.2 
157.2 

LUC 
LUC 

bà Nguyễn Thị 
Năm sử dụng  

4 48 57 45.9 3 91 45.9 BHK 
Nguyễn Minh 
Chiến sử dụng 

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  
Bố trí tái định cư: Các hộ không thu hồi đất ở thì 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. 
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Ông (bà) có tên trên có trách nhiệm phối hợp với Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng và chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 11:02:38 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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): Vũ Hồng Chung 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 
1 
2 

47 
47 

….  
12 

... 
256.0 

3 
3 

43 
53 

2203.6 
245.2 

CLN 
BHK 

 

3 47 18 174.5 3 37 353.9 BHK 
Ông Đỗ Văn 

Chung  

  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 11:04:38 +07:00



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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Để thực hiện dự án: xây dựng khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I (đợt 4.2)  

tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 
 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, 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 của 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 Văn Tý 
- Địa chỉ: Khu 14, xã Phú Hộ, 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 
thu hồi 

(m2) 

1 48 13 136.7 

3 62 76.8 BHK 

Đỗ Văn Chung  

2 48 14 62 Nguyễn Văn Thiết  

3 48 15 124.2 Dương Văn Phú  
4 
5 

48 
48 

16 
52 

171.6 
164.8 

Dương Văn Kỳ  

6 48 51 216.2 Vũ Đức Dũng  

7 48 53 120.8 Đỗ Văn Trọng  

8 48 54 283.3 Nguyễn Văn Hành  
9 

10 
11 

48 
48 
48 

... 
120 
153 

... 
227.2 
238.4 

3 
3 
3 

71 
181 
222 

54.6 
227.2 
238.2 

CLN 
LUC 
LUC 
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  2. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Phú 
Hà giai đoạn I (đợt 4.2) tại các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 

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

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

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

UBND thị xã Phú Thọ giao UBND  xã Phú Hộ gửi thông báo này đến ông 
(bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 
UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư, 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. 

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

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Vũ 
          
 
 
 
 
 
 
 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 22-10-2020 11:20:22 +07:00


