
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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Tứ 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 324 221.0 1 14 12 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Lưu Thị Mỵ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 
4 506 506 

1 

1 

55 

61 

325.8 

23,7 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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):Vi Quốc Chinh   

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 456 1084.0 1 11 60.7 BHK UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Thanh  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung 

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 
4 261 643.0 

1 

1 

23 

22 

513 

126.5 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Phú Bình  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 369 240 1 12 50.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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):Phùng Trung Thông  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 370-1 106 1 23 322 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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):Phùng Duy Cậy  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 415 652 1 5 576.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 An  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

511 

372 

597.0 

60 

1 

1 

57 

21 

22,1 

19.7 

LUC 

LUC 

…  

UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Thanh  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

344 

346 

576.0 

110 

1 

1 

7 

25 

715 

280.5 

LUC 

Vườn 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Văn Lung  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 456-2 456-2 1 20 205.8 BHK 
Nhà văn 

hóa khu 2 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Tuyết Lan  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 408 408 1 29 289.8 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Mơ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 407 407 1 30 284.5 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Mão  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 371 371 1 22 234.5 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Chu Thị Ngư  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 409 409 1 31 292.6 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Hợi  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 364 364 1 14 163.2 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Thị Thuộc  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 411 411 1 25 577.9 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Hiệu  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 412 412 1 17 323.6 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Phi  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 413 413 1 18 310.6 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Thành Vui  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 361 361 1 7 398 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Thị Phú  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 414 414 1 10 209.3 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Hợi  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 360 360 1 9 117 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Khuyến(Thìn)  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 359 359 1 4 363.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Sơn 

 - Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

 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 

4 

4 

416 

458 

457 

416 

458 

457 

1 

1 

1 

66 

19 

19-1 

197 

229.8 

229.5 

LUC 

LUC 

LUC 

UBQL 

UBQL 

 …. 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Trường  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 459 459 1 65 158 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Lưu Thị Tuyên  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 460 460 1 27 492.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Nghi  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 
4 461 461 

1 

1 

26 

35 

516.2 

288.2 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Thanh  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 518-1 181.0 1 
36 

 

434.7 

 

LUC UBQL 

2 

3 

4 

4 

517 

518 

468.0 

218.0 

1 

1 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 



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

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

trong quy hoạch của địa phương. 

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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Lưu Văn Quý  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 515 515 1 42 159.8 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Nhâm  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 462 462 1 34 301.5 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Đinh Thị Luyến  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

512-1 

512-2 

512-1 

512-2 

1 

1 

53 

53-1 

34.0 

33.7 

LUC 

LUC 

UBQL 

 …… 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Tứ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 516-1 516-1 1 32 185.9 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Đạm  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 514 514 1 41 136.3 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Xuân Trọng  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 514 514 1 67 95.4 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Phùng Văn Hường  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 513 513 1 40 200.8 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Phát  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 464 464 1 39 332.5 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Bính(Thùy)  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 465 465 1 38 357.1 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Khắc Kỳ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 466 466 1 37 363.8 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Bình  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 553 553 1 64 43 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Hùng  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 509 509 1 52 340.2 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Thị Thuộc  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 510 510 1 56 94.7 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Thị Cảnh  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 467 467 1 51 439.8 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Chu Thị Sang   

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

410-2 

410-1 

410-2 

410-1 

1 

1 
24 

 

201.7 

 

LUC 

LUC 

 …. 

UBQL 

3 4 508 508 1 50 117.6 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 



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

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

trong quy hoạch của địa phương. 

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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Kim Thường  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 554 554 1 63 31.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Hùy  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 468 468 1 49 239.3 LUC UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Chu Hồng Kỳ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 505 505 1 60 348.1 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Nhạc  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 507 507 1 62 286.9 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Phùng Văn Đệ  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 502 502 1 59 12.1 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Mùi  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 
4 405 405 

1 

1 

47 

48 

177.9 

196.3 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Lập  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

504 

503 

504 

503 

1 

1 

58 

 58-1 

195.8 

195.8 

LUC 

LUC 

UBQL 

 ….. 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 2), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Na (Thọ)  

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 363 363 
1 

1 

16 

15 

124.9 

138.7 

LUC 

LUC 
 

2 

3 

4 

5 

4 

404 

471 

470 

469 

404 

471 

470 

469 

1 

1 

1 

1 

44 

45 

45-1 

46 

179 

132.9 

132.9 

328.4 

Vườn 

LUC 

LUC 

LUC 

  

  

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 2), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 



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

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

trong quy hoạch của địa phương. 

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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Hoàng Văn Cách 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 
353 805.0 

1 

1 

44 

43 

472.2 

349.4 

LUC 

LUC 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

Số:            /TB-UBND               Thị xã Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Hoàng Văn Trình 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung  

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 

 

319 984.0 

1 

1 

1 

35 

39 

38 

459.5 

456.8 

160.8 

LUC 

LUC 

LUC 

UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, xã 

Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 

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 các xã Văn Lung gửi thông báo này đến 

ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại Trụ sở 

UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản niêm yết 

công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Hợi-Thê 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 426 120 1 19 151.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Hoài Thanh 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung 

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 4 418 532.0 1 45 307.8 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Văn Thành 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 345 288.0 1 18 308.9 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Lưu Văn Quý 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 342 152.0 1 9 245.7 BHK   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Phát 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

341 

343 

356.0 

244.0 

1 

1 

3 

8 

10.5 

176.6 

LUC 

BHK 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Cửu Tùng 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 335 358.0 1 2 126.3 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Văn Hy 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 347 180.0 1 16 313.6 BHK UBQL 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

327 

328 

330 

331 

332 

333 

336.0 

108.0 

156.0 

344.0 

327.0 

342.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 2374.1 

LUC 

LUC 

LUC 

LUC 

LUC 

LUC 

 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 

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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Huynh 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 

 

334 

 

356.0 

 

 

1 

 

6-2 356.0 

 

LUC 

 

Trần Văn 

Hy đào ao 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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): Vi Văn Sơn 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 
 

4 

 

329 

 

216.0 

 

 

1 

 

6-1 216.0 LUC 

 

Trần Văn 

Hy đào ao 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Thắm 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 4 326-2 300.0 1 15 112.2 LUC   

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Mùi 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung 

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 

4 

4 

259-2 

259-1 

406.0 

234.0 

1 

1 

5 

4 

531 

69 

LUC 

LUC 

 …. 

UBQL 

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc,  

xã Văn Lung (giai đoạn 1), thị xã Phú Thọ. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;   

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

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

 Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 Long 

- Địa chỉ thường trú: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung 

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 
4 260 542.0 

1 

1 

13 

12 

484.4 

57.8 

LUC 

BHK 

  

  

  

 2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Dộc Bạc, 

xã Văn Lung (giai đoạn 1), 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: Dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư 

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

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

trong quy hoạch của địa phương. 



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 các xã Văn Lung gửi thông báo này 

đến ông (bà) có tên ở trên và niêm yết công khai thông báo kèm theo bản vẽ tại 

Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. Có biên bản 

niêm yết công khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Phú Thọ qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Vậy, UBND thị xã Phú Thọ thông báo để UBND xã Văn Lung, 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 Văn Lung; 

- 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 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:50:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:05:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:46:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:46:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:47:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:06:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:45:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:45:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:45:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:06:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:43:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:43:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:44:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:06:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:42:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:42:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:42:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:07:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:40:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:40:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:40:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:07:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:35:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:35:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:35:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:08:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:34:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:34:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:34:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:08:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:31:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:32:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:32:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:08:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:30:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:30:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:30:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:09:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:27:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:27:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:28:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:09:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:26:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:26:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:26:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:09:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:25:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:25:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:25:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:10:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:24:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:24:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:24:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:11:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:17:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:18:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:18:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:10:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:23:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:23:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:23:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:11:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:20:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:20:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:21:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:10:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:22:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:22:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T13:22:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:11:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:56:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:56:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:56:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:12:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:54:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:55:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:55:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:12:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:53:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:53:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:53:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:12:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:52:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:52:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:52:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:13:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:51:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:51:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:51:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:13:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:47:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:47:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:47:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:13:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:49:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:49:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:49:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:14:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:42:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:43:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:43:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:52:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:41:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:41:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:41:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:55:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:37:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:38:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:38:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:55:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:40:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:40:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-06T13:40:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:56:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:57:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:57:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:57:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:56:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:49:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:57:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


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


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:48:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


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


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:46:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:47:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:45:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-04T11:58:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	2020-11-05T13:43:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	2020-11-05T13:40:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:28:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	2020-11-05T13:28:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Hoàng Anh Vũ<vuha@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ<ubtxphutho@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-05T13:21:23+0700
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