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THÔNG BÁO 

Về việc dừng thực hiện thu hồi đất đối với 02 dự án tại  

xã Đào Xá  và 01 dự án tại xã Thạch Đồng. 

 

 Căn cứ Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 21/3/2022 của UBND xã Đào Xá 

về việc báo cáo những khó khăn trong công tác quy chủ sử dụng đất và đề xuất 

dừng thực hiện thu hồi đất đối với 02 dự án, cụ thể: Dự án Giao đất ở nông thôn 

tại 04 điểm xen ghép (Điểm tại xứ đồng Cổng Đình, khu 6, diện tích: 2.512,9 

m2; Điểm tại xứ đồng Giếng Núi, khu 4, diện tích: 1.279,4 m2; Điểm tại xứ đồng 

Ruộng Lính, khu 10, diện tích: 1.658,6 m2; Điểm tại xứ đồng Gò Quân, khu 1, 

diện tích: 1.156,3 m2), được UBND huyện thông báo thu hồi đất tại Thông báo 

số: 34/TB-UBND huyện ngày 27/4/2018.  Dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng 

đất tại xứ đồng Then xã Đào Xá, dự án có quy mô 7.671,4m2 được UBND 

huyện thông báo thu hồi đất tại Thông báo số 163/TB-UBND ngày 10/11/2020. 

 Căn cứ Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 18/3/2022 của UBND xã Thạch 

Đồng về việc báo cáo những khó khăn trong công tác quy chủ sử dụng đất và đề 

xuất dừng thực hiện thu hồi đất đối với dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất 

khu 7, khu 8 xã Thạch Đồng (phần diện tích bên giáp xã Đào Xá) quy mô 

5.061,8m2 được UBND huyện thông báo thu hồi đất tại Thông báo số 521/TB-

UBND ngày 26/7/2021. 

 Sau khi xem xét, nhận thấy việc lập bản vẽ đo đạc giải thửa, quy chủ sử 

dụng đất của đơn vị tư vấn và UBND xã Đào Xá, UBND xã Thạch Đồng không 

đảm bảo, không quy được hết chủ sử dụng đất dẫn đến không thực hiện được 

công tác kiểm kê và phê duyệt phương án bồi thường. Từ thực tế nêu trên, 

UBND huyện thống nhất chỉ đạo như sau: 

 1. Dừng thực hiện hồi đất đối để thực hiện đối với 03 dự án: 

 + Dự án Giao đất ở nông thôn tại 04 điểm xen ghép tại xã Đào Xá (Điểm 

tại xứ đồng Cổng Đình, khu 6, diện tích: 2.512,9 m2; Điểm tại xứ đồng Giếng 

Núi, khu 4, diện tích: 1.279,4 m2; Điểm tại xứ đồng Ruộng Lính, khu 10, diện 

tích: 1.658,6 m2; Điểm tại xứ đồng Gò Quân, khu 1, diện tích: 1.156,3 m2), được 

UBND huyện thông báo thu hồi đất tại Thông báo số: 34/TB-UBND huyện ngày 

27/4/2018.   

 + Dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Then xã Đào Xá, 

được UBND huyện thông báo thu hồi đất tại Thông báo số 163/TB-UBND ngày 

10/11/2020. 



 + Phần còn lại của dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu 7, khu 8 xã 

Thạch Đồng (phần diện tích bên giáp xã Đào Xá) được UBND huyện thông báo 

thu hồi đất tại Thông báo số 521/TB-UBND ngày 26/7/2021. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền Thông, Văn 

phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, UBND xã Đào Xá, UBND xã 

Thạch Đồng thực hiện các công việc sau: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền Thông huyện đăng 

công khai Thông báo này trên Trang thông tin điện tử huyện Thanh Thủy;  

- UBND xã Đào Xá, UBND xã Thạch Đồng tiến hành kiểm điểm trách 

nhiệm các cá nhân liên quan; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai 

và Phát triển quỹ đất thực hiện niêm yết công khai thông báo này tại Trụ sở 

UBND xã, nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất thu hồi và thông báo công khai 

trên hệ thống truyền thanh xã Xuân Lộc. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND xã Đào Xá, 

UBND xã Thạch Đồng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có liên quan biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện (Ô Tân); 

- Phòng TN&MT; 

- Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; 

- UBND xã Đào Xá, Thạch Đồng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T08:36:21+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Nguyễn Minh Tân<tannm@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
	2022-08-15T14:30:08+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
	2022-08-15T14:30:19+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
	2022-08-15T14:30:37+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
	2022-08-15T14:30:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




