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THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Về việc bổ sung và điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 513/TB-UBND ngày 

17/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ 

và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư khu vực I di tích Kinh thành 

Huế khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Công văn số 1771/TTg-CN ngày 10/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện di 

dời dân cư giải phóng mặt bằng tại khu vực I di tích kinh thành Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục bổ sung các công 

trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn 

Tỉnh năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND Tỉnh 

ban hành quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 

thành phố Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án Đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống 

kinh thành Huế; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn 

tạo hệ thống kinh thành Huế; 

Căn cứ Kế hoạch số 2833/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND thành phố 

Huế về việc phê duyệt kế hoạch di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực eo 

bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc khu vực I di tích Kinh thành Huế giai 

đoạn 2019-2020. 
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Căn cứ Bản đồ địa chính khu đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông 

tin Tài nguyên và Môi trường đo vẽ năm 2019 và Bản đồ do Trung tâm Kỹ thuật 

Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đo vẽ ngày 10/9/2020; 

Xét đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tại Công văn số 

2127/TTr-TTPTQĐ ngày 21/9/2020 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Thông báo 

thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành 

Huế (Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành 

Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) - khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng 

Lộ, phường Phú Thuận; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 791/TTr-

PTN&MT ngày 12/12/2019 về việc đề nghị ban hành Thông báo thu hồi đất, 

Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông báo như sau: 

1. Thu hồi đất bổ sung diện tích khoảng 1.709,9m2 và điều chỉnh diện tích 

22 thửa đất tại Thông báo thu hồi đất số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 

hệ thống Kinh thành Huế - Di dời dân cư khu vực I di tích Kinh thành Huế khu 

vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ (Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2). 

- Thửa đất thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc tờ bản đồ 

địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài 

nguyên và Môi trường đo vẽ ngày 10/9/2020. 

- Vị trí khu đất thu hồi thuộc phường Phú Thuận, thành phố Huế. 

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có tên tại danh sách đính kèm) có 

trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để 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. Trường hợp các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc thì Nhà 

nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như mục 2; KT.CHỦ TỊCH 

- Đ/c CT, các Đ/c PCT UBND TP;  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng TN&MT, QLĐT; 

- Cổng TTĐT TP; 

- CN VPĐKĐĐ TP; 

- Trung tâm PTQĐ TP; 

- UBND phường Phú Thuận;       Châu Văn Lộc 

- VP: CVP; PCVP phụ trách; 

- Lưu: VT. 
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