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

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                        Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

              

         Số: 324/TB-UBND              Thừa Thiên Huế, ngày  15 tháng  9  năm 2022 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 

 Đường trục chính Khu công nghiệp Phú Đa 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất 

để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Phú Vang; 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường trục chính 

Khu công nghiệp Phú Đa; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-KKTCN ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban 

quản lý Khu kinh tế công nghiệp về việc phê duyệt dự án Đường trục chính Khu 

công nghiệp Phú Đa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

381/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày  03 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 

3024/STNMT-QLĐĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo: 

1. Thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa:  

- Diện tích đất thu hồi: 32.018,2 m
2
 (Ba mươi hai nghìn không trăm mười 

tám phẩy hai mét vuông) đất, tọa lạc tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang hiện do 

UBND thị trấn Phú Đa quản lý, trong đó: 

+ Đất rừng sản xuất:   21.729,2 m
2
. 

+ Đất giao thông:    295,4 m
2
. 

+ Đất thủy lợi:    2.117,0 m
2
. 
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+ Đất bằng chưa sử dụng:  7.876,6 m
2
. 

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 

1/2000 do UBND thị trấn Phú Đa xác nhận ngày 26 tháng 7 năm 2022 kèm theo. 

2. Lý do thu hồi đất: Thu hồi để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường 

trục chính Khu công nghiệp Phú Đa. 

3. Thời gian thực hiện: 

a) Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 (Ba mươi) ngày kể từ 

ngày ký Thông báo thu hồi đất này. 

b) Thời gian thực hiện việc đền bù, bồi thường và hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện xong việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

4. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND xã Phú Đa và các cơ quan, đơn 

vị liên quan phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp, Trung tâm quản 

lý khai thác hạ tầng khu kinh tế công nghiệp tổ chức thực hiện lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh chỉ đạo Trung tâm quản lý 

khai thác hạ tầng khu kinh tế công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với
 
Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn Phú Đa và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức 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, tái 

định cư và tổ chức thực hiện GPMB theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp 

tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc 

theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD, CT; 

- BQL KKT CN; 

- Trung tâm QL KTHT KKT, CN; 

- UBND huyện Phú Vang; 

- Trung tâm PTQĐ huyện Phú Vang; 

- UBND thị trấn Phú Đa; 

- VP: Chánh VP và các PCVP; 

- Cổng thông tin điện tử của tinh;  

- Lưu: VT, ĐC.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Quý Phương 
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