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

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

              

         Số: 91/TB-UBND                             Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 184/TB-UBND 

ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

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 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 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

 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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Tổng 

công ty điện lực miền Trung về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng dự án Trạm biến áp 110kV Huế 4 và đấu nối; 

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

60 /TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 22 tháng 02 năm 2023, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo: 

1. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án xây dựng Trạm biến áp 110kV Huế 4 và đấu nối đi qua địa 

bàn thành phố Huế đã được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo thu hồi đất số 

184/TB-UBND ngày 28/4/2021. 
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2. Các nội dung khác tại Thông báo số 184/TB-UBND ngày 28 tháng 4 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh không trái với nội dung tại Thông báo này 

đều được giữ nguyên./. 

 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD, CT; 

- UBND thành phố Huế; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- Trung tâm PTQĐ thành phố Huế; 

- UBND các phường: An Đông, An Tây; 

- Tổng Công ty Điện lực miền Trung; 

- Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung; 

- 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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