
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Tçr do - Hnh phtIc  

So: 243/TB-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 04 tJung 11 nám 2022 

THÔNG BAO THU HOI DAT 
Cong trInh Quy hoch m& rng din tIch try s& lam vic 

cüa So' Tài nguyen và Môi tru'O'ng 

Can thDiém a, Khoân 3, Diu 62, LutDá't dcii ngày 29/11/2013; 

Can cz.' Nghj djnh sl 47/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cza ChInh phz quy 
djnh v bi thu'àng, hO tro; tái dinh cu khi N/ia nithc thu hOi dát, 

Can th Nghj d/nh sl 01/201 7/ND-CT ngày 06/01/2017 cia C'hInh phi sia 
dli, bl sung m5t sd nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Lu4t  Dat dai, 

Can cz'r Thong tu' sl 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa Bó Tài 
nguyen và MOi tru'ô'ng quy djnh chi tilt v bi thwàng, h tro', tái dinh cit khi 
Nhà nithc thu hi da't, 

Can cz' Thông tu' sl 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bo Tài 
nguyen và Môi trwàng quy djnh v h so' giao da't, cho thuê dli', chuyln myc 
dIch si dyng ddt, thu hci dlt, 

Can c Quylt djnh sl 05/2015/QD-UBND ngày 16/5/2015 cia Uy ban 
nhán dan tinh Tuyên Quang Ban hành Quy d/nh v trInh ty', thi tyc bO'i thy'c 
hiçn bi thu'3'ng, hI tn và tái d/nh cit khi Nhà nwóc thu hO'i dlt vi myc dIch quO'c 
phông, an ninh, phát triln kinh tl - xa hçi vi lcri Ich qulc gia, cOng cç3ng trên dja 
bàn tInh Tuyên Quang,' 

Can cz Quylt djnh sl 5 72/QD- UBND ngày 3 0/9/2022 cña Uj ban nhán dan tinh 
v vic phê dt bl sung ké' hoich sz'r dyng da't nám 2022 các huyn, thành phI; 

Can cii' Quyé't djnh so' 499/QD-UBND ngày 23/8/2021 cia UBND tinh Tuyên 
Quang vl vic phê duyt chi tru'o'ng dá'u tu' dy' an quy hogch mci rç3ng diçn tIch try 
sO' lam vic cza SO' Tài nguyen và Môi trzthng; 

Can ci' Quylt d/nh so' 331/QD-UBND ngày 04/7/2022 cja UBND thành phI 
Tuyên Quang ye' viçc phê duyt quy hozch chi tilt xáy dy'ng MO' rç3ng din tIch try sO' 
lam vic cüa SO' Tài nguyen và MOi trwàng,' 

Can cii' Quylt d/nh SI 599/QD-UBND ngày 21/10/2022 cia UBND tinh Tuyên 
Quang ye viêc i quyên quyêt d/nh thu hói dat và phê duyt phvco'ng an Mi thztO'ng 



khi Nhà nuc thu Mi da't th'c hiên du an Quy hoach ma r.5ng din tIch try so' lam 
vic cüa S& Tâi nguyen và MOi frwàng, 

Can c Van ban s 1879/STNMT-QLDD ngày 24/10/2022 cz.a S& Tài nguyen 
và Mói tru'Ong tinh Tuyên Quang ve viéc d nghj ban hành quyé't djnh ice hogch thu 
hOi dat, thông báo thu hi dat vO quye't djnh thành 1p H5i &ng Mj thir&ng, ho trçr 
và tOi dinh  cu' cOng trinh: Quy hogch ma r5ng then tIch tru sá lam viçc cüa SO' Tài 
nguyen và Môi tnrOng, 

Theo d nghi cia Giám dIc Trung tam phát triên qu9 da't thành phI tgi Van 
ban sO 250/C V-TTPTQD ngày 26/10/2022 và d nghj ctha Tru'O'ngphOng Tài nguyen 
và Mói tru'Oiig thành phI tçi Ta trInh sO' 751/TTr-TNMTngày 03/11/2022, 

Uy ban nhân dan thành ph6  Tuyên Quang thông báo: 

1. Thu hi thng din tIch 1.019,7 m2  dt do T chüc và các h gia dInh, Ca 
nhân dang s diing ti phixô'ng ' La, thành ph Tuyên Quang. 

Trong do: 

- Diên tIch, loai dt thhi theo hin trng si:r ding dat dr kiên: 

+ Nhóm dt nông nghip: 27,0 m2  (ddz' trng cay láu nám,). 

+ Nhóm d.t phi nông nghip: 992,7 m2  (dlz' xây dyng Cu sO' van hóa) 

- Diên tIch dt thu hM phân theo di tuçmg quãn 1, sü diing dr kiên: 

+ Ho gia dInh, Ca nhãn: 27,0 m2  

+ T chüc (UBNDphwàng }La,): 992,7 m2  

(CO danh sách chi tilt kern theo) 

2. L do thu hi dat: Thuc hin dir an Quy hoach m& rng din tIch trii s& 
lam vic cUa Si Tài nguyen và Môi trung. 

3. ThOi gian diu tra, khão sat, do dac, kim dêm: Hoàn thành xong 
trong tháng 11/2022. 

4. Dir kin k hoich di chuyên, bô trI tái dnh cu: Cong trInh không phãi 
bé tn tái dinh Cu. 

5. Giao Uy ban nhân dan Phu?mg La chü trI, phi hc,'p v&i Trung tam 
phát trin qu5 dAt thành ph và S& Tài nguyen và Môi truäng tinh Tuyên Quang 
(Chz dlu tu') t Chüc h9p Cong khai Thông báo thu hi dAt tói các to ChIrC, h 
gia dInh, Ca nhân nm trong phm vi thu hi dAt và niêm yt Thông báo nay tai 
Trii sâ Uy ban nhân dan Phung ? La và tai các dja dim sinh hoat chung cña 
khu dan cu ncyi CO dAt thu hi; 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

guyên Xuan Nho 

Các t chirc, h gia dlnh, cá nhân nrn trong phrn vi thu hôi dt xây dirng 
cong trInh trên có trách nhiêm phi hgp vci Hi dng bi thu&ng, ho trçi và tái 
djnh cu thành ph& Trung thm phát trin qu d.t thành ph& S6 Tâi nguyen và MOi 
trithng tmnh Tuyên Quang (CJu dâu tu) và Uy ban nhân dan Phithng La thirc 
hiên viêc çiu tra, khão sat, do dac xác djnh din tIch dtt, thng kê nhà a, tài san 
khác gn 1in vai dt d 1p phuong an bi thixtmg, h trq và tái djnh Cu theo quy 
djnh. Tnthng hap t chrc, h gia dInh, Ca nhân không chip hành vic diêu tra, 
kháo sat, do dac  xác djnh din tIch dat, thng ké nhà a, tài san khác gän lien vâi 
dt thi Nba nuâc trin khai kim drn bat buc theo quy djnh cüa pháp 1uât.Iik_— 

/ 

Ncri nhân: .._- 
- Thi.r0ng trirc Thành u' 
- Thu&ng trrc HDND thành phô (B/cáo); 
- CIii tjch UBND thành phô 
- Các PCT UBND thành pho; 
- Van phOng Dang k2 dat dai thuc SO TN&MT; 
- Trung tam Van hóa - Truyén thông và The thao thành pho; 
- Hi dOng bôi thràng HT & TDC thành pho; 
- PhOng Tài nguyen và Môi trithng thành pho; 
- Trung tam phát triên qu dat thành phô; 
- Chi nhárih Van phOng dang k dat dai thành phô; 
- PhOng Cong ch&ng so i tinh Tuyên Quang; Van phOng 
Côngch(rng Dinh Thj BIch; Van phOng Cong chtng 
Nguyen Thj Thu Hiên; Van phOng Cong chirng Nguyen 
HUu Thâo; 
- Ngân hang Nhà nuOc chi nhánh tinh Tuyén Quang 
'Dê thông báo cho các Ngan hang Thzwng mgi biêt,); 
- Trang Thông tin din tcr thành phô; 
- Uy ban nhân dan Phi.rang Y La; 
- Cáctô chrc, h gia dInh, cá nhân näm trong pham vi 
thu hôi dat xay dirng cong trInh; 
- CVP, PCVP HDND - UBND thành phO; 
- Chuyên viên TNMT; 
- Luu: VT, ThMT. DC 40b. 



DANH SACH CHU SI DUNG  DAT, LOI DAT DV MEN THU HO 
TRV sO LAM VIC CUA sO TA! NGUYEN vA MO! T 

(Kern theo Thông báo sáJ/TB-UBND ngày '  

CONG TRINH: QUY HOCH MO RONG DIEN TfCH 
ONG '( LA, THANH PHO TUYEN QUANG 

nhdn dan thànhph6 Tuyên Quang) 

Do'n vi tin/i: ni2 

STT 
Ho và ten chü sfr 

diing dat 
Dia chi 

S thfra 
ban d 

A. thu hoi 

Tng 
tIch dt thu 

A. hoi 

Chia ra cac 1oi dat 

Ghi chñ Nhóm dt nông nghip Nhóm dt phi nông nghip 

Tong 
Bat trong cay lau 

näm (CLN) 
Tng  

Dt ay drng c sO 
van hóa (DVII) 

A B C D 1=2+4 2 3 4 5 6 

Tng 1.019,7 27,0 27,0 992,7 992,7 

I H gia dInh, cá nhân 27,0 27,0 27,0 - - 

1 Dào Xuân Hanh T 2, phu&ng ''f La 2 0,6 

2 Lé Xuân Hôa T 2, phi.r&ng La 3 26,4 

II T chirc 992,7 - 992,7 992,7 - 

1 UBND phu?mg ' La 1 992,7 992,7 992,7 



UBND THANH PHO TUYEN QUANG CQNG HOA xA HO! CHU NGHLA VIT NAM 
PHONG T.NGUYEN VA M.TRUNG Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc  

S: 751/TTr-TNMT TP. Tuyên Quang, ngày 03 tháng 11 nám 2022 

T TRINH 
V viêc thông báo thu hui dat xây dirng cong trInh Quy hoich m& rng din 

tIch triz s& lam  vic cüa S& Tài nguyen  và Môi trtrô'ng 

KInh gri: Uy ban nhân dan thành ph Tuyên Quang 

Can c& Dim a, Khoán 3, Diu 62, Lut Ddt dai ngày 29/11/2013, 

Can ci Nghj a'jnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cña ChInh phi quy 
djnh ye bói thwàng, ho ti-ct, tái dinh cw khi N/ia nithc thu hOi dát, 

Can th Nghj djnh s 01/2017/ND-CF ngày 06/01/2017 cia ChInh phi tha 
dOi, bO sung m5t sO nghj dfnh quy djnh C/i tiêt thi hành Lut Dat dai; 

án ci Thông tu sO' 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 ci.a Bó Tài 
nguyen và MOi trithng quy djnh c/i tiêt ye bOi thu'&ng, ho tr', tái djnh cu k/i 
Nhà nwàcthu hOi dat; 

Can ci Thông tu' sO' 30/2014/IT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bç5 Tài 
nguyen và Môi tru-O'ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc 
dIch th dyng dat, thu hOi dat,' 

Can cii' Quyé't djnh sO' 05/2015/QD-UBND ngày 16/5/2015 cua (jly ban 
nhán dan tinh Tuyên Quang Ban hành Quy djnh ye ti-In/i ty', thi tyc bói thy'c 
hin bôi thwO'ng, /6 tr' và tái djnh Cu' khi Nhà nithc thu hOi daA't  vi myc dIch quôc 
phông, an nm/i; phát triên kinh té - xä hi vi lcii IC/i quOc gia, cOng c5ng trên dja 
bàn tin/i Tuyên Quang, 

Can ci'r Qit djnh sO' 572/QD-UBND ngày 3 0/9/2022 cia U,3 ban n/ian dan tin/i 
ye vic phê dit bO' sung ké hogch th dyng dat nàm 2022 các huyn, thành pM; 

Can cz Quyé't din/i  sO' 499/QD- UBND ngày 2 3/8/2021 cia UBND tin/i Tuyên 
Quang ye vic phê duyt chu tru'ong dáu tu dy' an quy hogch mó rang din tIch try 
sO' lam vic cia SO' Tài nguyen và MOi tru'Ong; 

Can ci Quyé't djnh sO' 331/QD-UBND ngày 04/7/2022 cia UBND thành phO' 
Tuyên Quang ye vic phê duyt quy hogch chi tiêt xáy dyng MO' rç5ng din tich try sO' 
lam vic cüa SO' Tài nguyen và MOi trztOng; 

Can cii' Quylt dfn/i sO' 599/QD-UBND ngày 21/10/2022 cia UBND tin/i Tuyên 
Quang ye yic ziy quyn quyét din/i  thu hói dat và phê duytphwa'ng an b3i thuz3ng 
khi N/ia nu'ó'c thu hOi dat thy'C hin dy' an Quy hogch mO' r5ng din tIc/i try sO' lam 
V1C Cua SO' Tài nguyen yà MOi tru'Ong; 



,

li_s##fF  

Sau khi xem xét ho sa trInh phê duyt thông báo thu hôi dat thu hôi dat kern 
theo Van ban so 250/C V-TTPTQD ngày 26/10/2022 cüa Trung tam phát triên qu 
dat thành phô, Phông Tài nguyen và Môi tnrông thành ph kInh trInh Uy ban nhãn 
dan thành phô Tuyên Quang phê duyt thông báo thu hôi dat cong trInh Quy hoach 
ma rng din tIch trii sâ lam vic cüa Sà Tài nguyen vâ Môi trirang tai  phu&ng Y 
La, thành pM Tuyên Quang, vài nhffi-ig ni dung sau: 

1. Thu Mi tng din tIch 1.019,7 m2  dt do T chirc và các h gia dInh, cá 
nhân dang quân 1', st'x diing tai  phng Y La, thành pM Tuyén Quang. 

Trong do: 

- Din tIch, loai dt thu Mi theo hin trang  sr diing d.t dir kin: 

+ Nhóm dt nông nghip: 27,0 m2  (dá't trcng cay láu nám,). 

+ Nhóm dx phi nông nghip: 992,7 m2  (ddt xay dyng cci th van hóa) 

- Din tIch dAt thu Mi phân theo d& tiiçing quãn 1, sü diing dir kin: 

+ H gia dInh, cá nhân: 27,0 m2  

+ T chirc (UBNDphwàng tLa,): 992,7 m2  

(tó danh sách chi tilt kern theo) 

2. L do thu Mi dat: Thirc hin dr an Quy hoach ma rng din tIch trii sa 
lam vic cüa Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng. 

3. Thôi gian diu tra, khão sat, do dc, ki&n dm: Hoàn thành xong 
trong thang 11/2022. 

4. Dir kin k hoich di chuyn, b6  trI tái djnh cir: Cong trinh không phãi 
bô trI tái dinh Cu. 

PhOng Tài nguyen và Môi truang thành pM kInh trInh Uy ban nhãn dan thành 
phô Tuyên Quang phê duyt dé triên khai thirc hin./. 
Ncri nhân: TRUNG PHONG 
- UBND thành phô (TrInh duyt); 
- Lixu: TNMT. C'4t1i 

/1 

//'$y PHàNG.  'X 
TA! GUY1EP 

Phm Van Vtrçrng 



DANH SACH CHU SI DUNG  DAT, LO1 DAT DV MEN THU HOT XAY D!NG CONG TRINH: QUY HOCH M RQNG DIN TCH 

TRU S LAM VIC CUA sO TAI NGUYEN vA MO! TRING TI PHIJNG LA, THANH PHO TUYEN QUANG 

(Kern theo Tr trInh s: 751/TTr-TNMT ngày 03/11/2022 cza Phông Tài nguyen và Môi trzthng thành ph Tuyên Quang) 

Do72 vi tInh: m2 

STT 
HQ và ten chü Sif 

diing dat 
Dia chi 

S6 thfra 
ban d 

A thu hoi 

Tng din 
tIch dt thu 

hoi 

Chia ra các 1oi dt 

Ghi chü Nhóm dt nông nghip Nhóm dt phi nông nghip 

Tong 
Dt trng cay Ian 

nãm (CLN) 
Tang 

Dt xây drng co' s& 
van hóa (DVH) 

A  B C D 1=2+4 2 3 4 5 6 

Tng 1.019,7 27,0 27,0 992,7 992,7 

I H gia dInh, cá nhân 27,0 27,0 27,0 - - 

1 Eào Xun Hnh T 2, phu?ng La 2 0,6 

2 Lê Xun Hôa T 2, phuông La 3 26,4 

II To chfrc 992,7 - - 992,7 992,7 

1 UBND phirmg ( La 1 992,7 992,7 992,7 
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