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THÔNG BÁO 

V/v dừng thực hiện thu hồi đất theo Thông báo số 55/TB-UBND  

ngày 23/4/2020 của UBND huyện của Dự án: Đầu tư xây dựng và  

khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Trung Hà  

tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

 

Thực hiện Văn bản số 723/UBND-KTHT ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc đồng ý cho phép thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

diện tích 46ha còn lại trong tổng 126,59ha ha đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

và khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Trung Hà; Văn bản số 210/BQL-

TTPTHT ngày 05/3/2020 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ về 

việc thực hiện công tác thu hồi, bồi thường giải phóng diện tích còn lại của Khu 

Công nghiệp Trung Hà. Ngày 23/4/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo 

số 55/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây 

dựng và khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Trung Hà, diện tích thu hồi 

107.472,8m2 đất nông nghiệp, phi nông nghiệp của 257 hộ gia đình, cá nhân và 

đất của UBND xã Xuân Lộc quản lý. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư (Ban quản 

lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ) không bố trí được nguồn để chi trả kinh 

phí bồi thường nên dự án tạm thời không tiếp tục triển khai.  

Để đảm bảo bảo quyền lợi của các chủ sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai, UBND huyện thông báo: 

1. Dừng thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và 

khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ đối với diện 

tích 107.472,8m2 đất nông nghiệp, phi nông nghiệp của 257 hộ gia đình, cá nhân 

và đất của UBND xã Xuân Lộc quản lý đã được nêu tại Thông báo số 55/TB-

UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện, khi nào dự án mới triển khai sẽ ban 

hành thông báo mới (Chi tiết có Thông báo số 55/TB-UBND ngày 23/4/2020 

kèm theo). 

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 Xuân Lộc 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 Xuân Lộc 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 Xuân Lộc, 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 Xuân Lộc 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 Xuân Lộc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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