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 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ việc thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Thiện, địa chỉ thường trú tại 

khu 5, xã Sơn Thủy đã ban hành tại Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 của UBND huyện Thanh Thủy 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh 

Phú Thọ thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất;  

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh 

Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; danh 

mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các 

dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án 

thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; 

Căn cứ Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Thủy; 

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện 
Thanh Thủy về việc thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Thiện để thực hiện dự án; 

Theo đề nghị của UBND xã Đồng Trung tại Tờ trình số 146 /TTr-UBND 

ngày 20 / 12 /2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 530 /TTr-TNMT ngày 21 / 12 /2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hủy việc thu hồi đất thửa đất số 45, tờ bản đồ trích đo số 1, 

diện tích 100,9 m2 đất trồng lúa nước còn lại (LUK) vị trí 1 đối với hộ ông 

Lê Văn Thiện thường trú tại khu 5, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy  tại Quyết 

định số 5005/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Thanh Thủy. 

Lý do hủy thu hồi đất: Đã ban hành Quyết định thu hồi đất tại Quyết định 

số 4454/QĐ-UBND ngày 23/9/202022 của UBND huyện Thanh Thủy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch 

và Truyền thông, Chủ tịch UBND xã Đồng Trung, Chủ đầu tư dự án, các đơn vị 

có liên quan và hộ gia đình ông Lê Văn Thiện căn cứ Quyết định thực hiện./ 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô. Tân); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Nguyễn Minh Tân 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		tannm@phutho.gov.vn
	2022-12-29T07:36:31+0700
	Location
	Nguyễn Minh Tân
	Ký số văn bản


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:57:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




