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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 242/TB-UBND        Nghi Xuân, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Hạ tầng xen dặm khu dân cư  

thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Căn cứ khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 21/01/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Nghi Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 21 về việc Nghị quyết Quyết định 

chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (Lần 2); 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án: Hạ tầng xen dặm khu dân cư 

thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo như sau: 

1. Thu hồi đất của Ông/Bà: Phan Trọng Đề - Hoàng Thị Lân 

Địa chỉ thường trú: thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 619,6 m2. 

Thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 31, diện tích 619,6 m2, loại đất BHK, tại 

thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Theo bản đồ địa 

chính xã Xuân Hội đo đạc năm 2014). 

2. Lý do thu hồi đất:  

Để thực hiện dự án: Hạ tầng xen dặm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

Trong thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 01 tháng 4 

năm 2021. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển:  

Kế hoạch di chuyển: Dự kiến trước tháng 6 năm 2021 chủ sử dụng đất phải 

di chuyển cây cối, hoa màu, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với 

đất (nếu có) để bàn giao mặt bằng. 

Ông/Bà: Phan Trọng Đề - Hoàng Thị Lân có trách nhiệm phối hợp với 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án và Ủy ban nhân dân xã 
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Xuân Hội thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống 

kê tài sản khác gắn liền với đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. 

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành điều tra, khảo sát, đo 

đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, thì Nhà 

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

Nơi nhận: 
- Như mục 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 

- Hội đồng BT, HT, GPMB dự án; 

- UBND xã Xuân Hội; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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