
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

THỊ XÃ HỒNG LĨNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:         /TB-UBND                           Hồng Lĩnh, ngày         tháng 8 năm 2022 
 
 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Thực hiện công trình Đường miền núi liên huyện  

Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua  

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (bổ sung) 

 

Căn cứ Điều 62 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

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

nguy n và Môi trường quy định về hồ s  giao đất, cho thu  đất,chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 

Bộ Tài nguy n và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất;  

 Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất tr n địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tr n địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường miền núi 

liên huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ - UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ph  duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hồng Lĩnh; 

Căn cứ Chỉnh lý chuyển vẽ thửa đất số 31, tờ bản đồ số 33, phường Đậu 

Li u phục vụ công tác bồi thường, GPMB công trình: Đường Miền núi liên 

huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua phường Đậu 

Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ 

thuật địa chính thực hiện ngày 03/8/2022. 

 Xét đề nghị của Hội đồng bồi BT, HT, TĐC tại Tờ trình số 283/TTr-HĐBT 

ngày 05/8/2022; đề nghị của phòng Tài nguy n và Môi trường tại Tờ trình số 

218/TTr-TNMT ngày 09/8/2022, UBND thị xã thông báo thu hồi đất với các nội 

dung sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ gia đình ông Thái Khắc Phượng. 

 - Địa chỉ: Thuộc tổ dân phố 2, phường Đậu Li u; 
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 - Diện tích đất dự kiến thu hồi: 34,1 m
2
 (Ba mươi tư phẩy một mét 

vuông) đất 

- Loại đất: Đất ở (ODT) và đất trồng cây lâu năm (CLN); 

 (Chi tiết có Phu lục kèm theo) 

 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện xây dựng công trình Đường miền núi li n 

huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua phường Đậu 

Li u, thị xã Hồng Lĩnh. 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 10/8/2022 đến 

15/8/2022. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Không. 

 5. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND 

phường Đậu Li u thực hiện:   

 - Tổ chức họp phổ biến Thông báo thu hồi đất đến người dân trong khu 

vực có đất thu hồi;  

 - Gửi thông báo thu hồi đất đến hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi (lập danh 

sách hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi ký nhận thông báo);  

 - Ni m yết Thông báo thu hồi đất tại Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đậu 

Li u và trụ sở UBND phường Đậu Li u;    

 - Thông báo tr n phư ng tiện thông tin đại chúng./. 
 

Nơi nhận:     
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                           

- Các phòng: QLĐT, TC-KH, TN&MT;                                      

- Hội đồng BT, HT, TĐC;   

- UBND phường Đậu Liêu; 

- BCS TDP 2, phường Đậu Li u; 

- Lưu: VT, TNMT. 

                                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                

Tôn Quang Ngọc                            
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