ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8578 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 62,7m2 do ông bà Nguyễn Văn Thuận - Phan Thị
Minh Truyền đang sử dụng tại thửa đất số , tờ bản đồ số (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 80, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Văn Thuận - Phan Thị Minh Truyền;
Trường hợp ông bà Nguyễn Văn Thuận - Phan Thị Minh Truyền không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Văn Thuận - Phan Thị Minh Truyền (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Văn Thuận - Phan Thị Minh Truyền chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8579 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 23,2m2 do các đồng thừa kế của ông bà Võ Văn
Thảng - Trần Thị Bẻo đang sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc
tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 104, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác
nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông
tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Võ Văn Thảng - Trần
Thị Bẻo; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Võ Văn Thảng - Trần Thị Bẻo
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Võ Văn Thảng - Trần Thị Bẻo (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Võ Văn Thảng - Trần Thị Bẻo chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8580 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 103,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Hòa
- Trương Thị Lụt đang sử dụng tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 20 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 103, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác
nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông
tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Hòa - Trương Thị
Lụt; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Hòa - Trương Thị Lụt không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Hòa - Trương Thị Lụt (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Hòa - Trương Thị Lụt chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8581 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 96,2m2 do bà Trương Thị Oanh đang sử dụng tại
thửa đất số 73, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 107, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác
nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông
tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trương Thị Oanh; Trường hợp bà Trương Thị
Oanh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trương
Thị Oanh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã
thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trương Thị Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8582 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 54,6m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trương
Văn Hiền - Cao Thị Cháu đang sử dụng tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 21 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 2, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Hiền - Cao
Thị Cháu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Hiền - Cao Thị
Cháu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trương Văn Hiền - Cao Thị Cháu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Hiền - Cao Thị Cháu
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8583 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 46,4m2 do ông bà Mai Khắc Tôn - Trương Thị
Thùy Trang đang sử dụng tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 3, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Mai Khắc Tôn - Trương Thị Thùy Trang;
Trường hợp ông bà Mai Khắc Tôn - Trương Thị Thùy Trang không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Mai
Khắc Tôn - Trương Thị Thùy Trang (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Mai Khắc Tôn - Trương Thị Thùy Trang chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8584 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 68,6m2 do ông bà Nguyễn Duy Thiện - Trần Thị
Thanh Hương đang sử dụng tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 4, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Duy Thiện - Trần Thị Thanh Hương;
Trường hợp ông bà Nguyễn Duy Thiện - Trần Thị Thanh Hương không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Duy Thiện - Trần Thị Thanh Hương (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Duy Thiện - Trần Thị Thanh Hương chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8585 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 37,2m2 do ông bà Phạm Khắc Tuấn - Trần Thị Mai
Liên đang sử dụng tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 10, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Khắc Tuấn - Trần Thị Mai Liên; Trường
hợp ông bà Phạm Khắc Tuấn - Trần Thị Mai Liên không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Khắc Tuấn - Trần Thị Mai Liên (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Khắc Tuấn - Trần Thị Mai Liên chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8586 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 47,4m2 do ông bà Lê Chí Quảng - Nguyễn Thị
Tuyết Hà đang sử dụng tại thửa đất số , tờ bản đồ số (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 11, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Chí Quảng - Nguyễn Thị Tuyết Hà;
Trường hợp ông bà Lê Chí Quảng - Nguyễn Thị Tuyết Hà không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê Chí
Quảng - Nguyễn Thị Tuyết Hà (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Chí Quảng - Nguyễn Thị Tuyết Hà chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8587 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 21,2m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Thuẩn Huỳnh Thị Lục đang sử dụng tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 14, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Thuẩn - Huỳnh Thị
Lục; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Thuẩn - Huỳnh Thị Lục không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Thuẩn - Huỳnh Thị Lục (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Thuẩn - Huỳnh Thị Lục chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8588 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 75,4m2 do bà Nguyễn Thị Mơ và các đồng thừa kế
của ông Phạm Phong đang sử dụng tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 16, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Nguyễn Thị Mơ và các đồng thừa kế của ông
Phạm Phong; Trường hợp bà Nguyễn Thị Mơ và các đồng thừa kế của ông Phạm
Phong không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn
Thị Mơ và các đồng thừa kế của ông Phạm Phong (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Nguyễn Thị Mơ và các đồng thừa kế của ông Phạm Phong chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8589 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 30,8m2 do bà Trần Thị Đập và các đồng thừa kế
của ông Hồ Văn Bang đang sử dụng tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 17, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trần Thị Đập và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn
Bang; Trường hợp bà Trần Thị Đập và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn Bang
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trần Thị
Đập và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn Bang (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trần Thị Đập và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn Bang chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8590 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, 16tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 40,9m2 do ông bà Phạm Tỵ - Trương Thị Thu đang
sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình, thành
phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 19, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Tỵ - Trương Thị Thu; Trường hợp ông
bà Phạm Tỵ - Trương Thị Thu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập
biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Tỵ - Trương Thị Thu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Tỵ - Trương Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8591 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 33m2 do ông bà Tôn Thất Nguyên - Hồ Thị Á đang
sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình, thành
phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 22, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Tôn Thất Nguyên - Hồ Thị Á; Trường hợp
ông bà Tôn Thất Nguyên - Hồ Thị Á không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Tôn
Thất Nguyên - Hồ Thị Á (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Tôn Thất Nguyên - Hồ Thị Á chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8592 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 22,2m2 do ông bà Hồ Thị Lan đang sử dụng tại bản
đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 22, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.
Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).

Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Hồ Thị Lan; Trường hợp ông bà Hồ Thị Lan
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Hồ Thị
Lan (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Hồ Thị Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8593 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 29,9m2 do ông bà Lê Thị Phượng đang sử dụng tại
bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 23, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.
Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).

Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Thị Phượng; Trường hợp ông bà Lê Thị
Phượng không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê Thị
Phượng (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu
hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Thị Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8594/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 29,3m2 do ông bà Nguyễn Đắc Hòa - Phạm Thị
Thành đang sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú
Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 24, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Đắc Hòa - Phạm Thị Thành; Trường
hợp ông bà Nguyễn Đắc Hòa - Phạm Thị Thành không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Đắc Hòa - Phạm Thị Thành (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Đắc Hòa - Phạm Thị Thành chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8595 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 56,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Đắc Lớn - Nguyễn Thị Tứ đang sử dụng tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 21 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 25, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đắc Lớn Nguyễn Thị Tứ; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đắc Lớn - Nguyễn
Thị Tứ không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Đắc Lớn - Nguyễn Thị Tứ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đắc Lớn - Nguyễn Thị Tứ
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8596 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 62,8m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Các Võ Thị Xuân đang sử dụng tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 26, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Các - Võ Thị Xuân;
Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Các - Võ Thị Xuân không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Các - Võ Thị Xuân (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Các - Võ Thị Xuân chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8597 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 124,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc
Quế - Huỳnh Thị Châu đang sử dụng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 27, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc Quế - Huỳnh
Thị Châu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc Quế - Huỳnh Thị Châu
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Hà Thúc Quế - Huỳnh Thị Châu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc Quế - Huỳnh Thị Châu chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8598 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 50m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Thắng Do - Trương Thị Thuận đang sử dụng tại thửa đất số 160, tờ bản đồ số 21 (bản
đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 28, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thắng Do Trương Thị Thuận; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thắng Do Trương Thị Thuận không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Thắng Do - Trương Thị Thuận (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý
theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thắng Do - Trương Thị
Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8599 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 24,6m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Thọ Trương Thị Xuân đang sử dụng tại thửa đất số 158, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 29, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Thọ - Trương Thị
Xuân; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Thọ - Trương Thị Xuân không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Thọ - Trương Thị Xuân (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Thọ - Trương Thị Xuân chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8600 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 12,4m2 do các đồng thừa kế của ông bà Văn Viết
Thuận - Trương Thị Mai đang sử dụng tại thửa đất số 157, tờ bản đồ số 21 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 31, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Văn Viết Thuận Trương Thị Mai; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Văn Viết Thuận - Trương
Thị Mai không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Văn Viết Thuận - Trương Thị Mai (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Văn Viết Thuận - Trương Thị Mai
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8601 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 45,5m2 do bà Văn Thị Lành và các đồng thừa kế
của ông Lê Văn Thuận đang sử dụng tại thửa đất số , tờ bản đồ số (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 34, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Văn Thị Lành và các đồng thừa kế của ông Lê Văn
Thuận; Trường hợp bà Văn Thị Lành và các đồng thừa kế của ông Lê Văn Thuận
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Văn Thị
Lành và các đồng thừa kế của ông Lê Văn Thuận (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Văn Thị Lành và các đồng thừa kế của ông Lê Văn Thuận chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8602 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 22,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Tấn Lê Thị Hẻo đang sử dụng tại thửa đất số 174, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 36, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Tấn - Lê Thị Hẻo;
Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Tấn - Lê Thị Hẻo không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Tấn - Lê Thị Hẻo (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Tấn - Lê Thị Hẻo chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HUẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 8603 /QĐ-UBND
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 98m2 do ông bà Huỳnh Bé - Trần Thị Sương đang
sử dụng tại thửa đất số 176, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998),
tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 40, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Huỳnh Bé - Trần Thị Sương; Trường hợp ông
bà Huỳnh Bé - Trần Thị Sương không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải
lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Huỳnh
Bé - Trần Thị Sương (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Huỳnh Bé - Trần Thị Sương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8604 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 18,5m2 do ông bà Nguyễn Văn Tạo - Thái Thị
Thương đang sử dụng tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 42, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Văn Tạo - Thái Thị Thương; Trường
hợp ông bà Nguyễn Văn Tạo - Thái Thị Thương không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Văn Tạo - Thái Thị Thương (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Văn Tạo - Thái Thị Thương chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8605 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 24,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Đoàn Dũng
- Nguyễn Thị Yêm đang sử dụng tại thửa đất số 193, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 46, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Đoàn Dũng - Nguyễn
Thị Yêm; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Đoàn Dũng - Nguyễn Thị Yêm
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Đoàn Dũng - Nguyễn Thị Yêm (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Đoàn Dũng - Nguyễn Thị Yêm chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8606 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 56,7m2 do bà Đỗ Thị Chiêu và các đồng thừa kế
của ông Trần Biểu đang sử dụng tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 47, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Đỗ Thị Chiêu và các đồng thừa kế của ông Trần
Biểu; Trường hợp bà Đỗ Thị Chiêu và các đồng thừa kế của ông Trần Biểu không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đỗ Thị
Chiêu và các đồng thừa kế của ông Trần Biểu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Đỗ Thị Chiêu và các đồng thừa kế của ông Trần Biểu chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8607 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 51,6m2 do bà Hà Thị Phương và các đồng thừa kế
ông Huỳnh Văn Sự đang sử dụng tại thửa đất số 123, tờ bản đồ số 24 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 49, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Hà Thị Phương và các đồng thừa kế ông Huỳnh
Văn Sự; Trường hợp bà Hà Thị Phương và các đồng thừa kế ông Huỳnh Văn Sự
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Hà Thị
Phương và các đồng thừa kế ông Huỳnh Văn Sự (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Hà Thị Phương và các đồng thừa kế ông Huỳnh Văn Sự chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8608 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 16,7m2 do ông Đào Hữu Ấm và các đồng thừa kế
của bà Hà Thị Bình đang sử dụng tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 24 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 50, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông Đào Hữu Ấm và các đồng thừa kế của bà Hà Thị
Bình; Trường hợp ông Đào Hữu Ấm và các đồng thừa kế của bà Hà Thị Bình không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đào Hữu
Ấm và các đồng thừa kế của bà Hà Thị Bình (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông Đào Hữu Ấm và các đồng thừa kế của bà Hà Thị Bình chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8609 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 137,5m2 do ông bà Hà Văn Nhơn - Trần Thị Bách
đang sử dụng tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 51, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Hà Văn Nhơn - Trần Thị Bách; Trường hợp
ông bà Hà Văn Nhơn - Trần Thị Bách không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Hà
Văn Nhơn - Trần Thị Bách (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Hà Văn Nhơn - Trần Thị Bách chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8610 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 39,4m2 do bà Phan Thị Bê và các đồng thừa kế của
ông Nguyễn Văn Vinh đang sử dụng tại tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 55, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Phan Thị Bê và các đồng thừa kế của ông Nguyễn
Văn Vinh; Trường hợp bà Phan Thị Bê và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn
Vinh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phan Thị
Bê và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Vinh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Phan Thị Bê và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Vinh
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8611/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 37,8m2 do ông bà Hà Văn Lát - Huỳnh Thị Gái
đang sử dụng tại tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 56, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Hà Văn Lát - Huỳnh Thị Gái; Trường hợp ông
bà Hà Văn Lát - Huỳnh Thị Gái không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải
lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Hà
Văn Lát - Huỳnh Thị Gái (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Hà Văn Lát - Huỳnh Thị Gái chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8612 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 31,2m2 do bà Trần Thị Lành và các đồng thừa kế
ông Nguyễn Văn Minh đang sử dụng tại tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 57, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trần Thị Lành và các đồng thừa kế ông Nguyễn
Văn Minh; Trường hợp bà Trần Thị Lành và các đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Minh
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trần Thị
Lành và các đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Minh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trần Thị Lành và các đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Minh chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8613 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, 16háng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 137,7m2 do ông bà Đào Hữu Yết - Huỳnh Thị Xuân
đang sử dụng tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 60, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Đào Hữu Yết - Huỳnh Thị Xuân; Trường hợp
ông bà Đào Hữu Yết - Huỳnh Thị Xuân không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt
thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi
sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Đào
Hữu Yết - Huỳnh Thị Xuân (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Đào Hữu Yết - Huỳnh Thị Xuân chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8614 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 208,5m2 do bà Nguyễn Thị Chự và các đồng thừa
kế của ông Huỳnh Tân đang sử dụng tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 24 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 61, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Nguyễn Thị Chự và các đồng thừa kế của ông
Huỳnh Tân; Trường hợp bà Nguyễn Thị Chự và các đồng thừa kế của ông Huỳnh
Tân không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn
Thị Chự và các đồng thừa kế của ông Huỳnh Tân (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Nguyễn Thị Chự và các đồng thừa kế của ông Huỳnh Tân chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8615/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 64,8m2 do ông bà Nguyễn Đình Ly - Đào Thị Khổ
đang sử dụng tại thửa đất số 124, tờ bản đồ số 24 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 62, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Đình Ly - Đào Thị Khổ; Trường hợp
ông bà Nguyễn Đình Ly - Đào Thị Khổ không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt
thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi
sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Đình Ly - Đào Thị Khổ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Đình Ly - Đào Thị Khổ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8616/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 310,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Tôn Thất
Dương Triết - Nguyễn Thị Gái đang sử dụng tại thửa đất số 180, tờ bản đồ số 23 (bản
đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 63, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Tôn Thất Dương Triết Nguyễn Thị Gái; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Tôn Thất Dương Triết Nguyễn Thị Gái không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Tôn Thất Dương Triết - Nguyễn Thị Gái (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý
theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Tôn Thất Dương Triết - Nguyễn Thị
Gái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8617 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 15,6m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trương
Văn Khế - Nguyễn Thị Gái đang sử dụng tại thửa đất số 184, tờ bản đồ số 23 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 65, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Khế Nguyễn Thị Gái; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Khế Nguyễn Thị Gái không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trương Văn Khế - Nguyễn Thị Gái (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trương Văn Khế - Nguyễn Thị Gái
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8618 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 83,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Thế Chinh - Đào Thị Dần đang sử dụng tại thửa đất số 187, tờ bản đồ số 23 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 68, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thế Chinh Đào Thị Dần; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thế Chinh - Đào Thị
Dần không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Thế Chinh - Đào Thị Dần (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thế Chinh - Đào Thị Dần
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8619 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 411m2 do ông Võ Quang Bích và các đồng thừa kế
của bà Hoàng Thị Nghiêm đang sử dụng tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số 23 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 75, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông Võ Quang Bích và các đồng thừa kế của bà
Hoàng Thị Nghiêm; Trường hợp ông Võ Quang Bích và các đồng thừa kế của bà
Hoàng Thị Nghiêm không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Võ
Quang Bích và các đồng thừa kế của bà Hoàng Thị Nghiêm (nếu có) để cập nhật,
chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông Võ Quang Bích và các đồng thừa kế của bà Hoàng Thị
Nghiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8620 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 202,2m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Văn Khương - Nguyễn Thị Thu đang sử dụng tại thửa đất số 183, tờ bản đồ số 23
(bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 77, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Khương Nguyễn Thị Thu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Khương Nguyễn Thị Thu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Văn Khương - Nguyễn Thị Thu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý
theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Khương - Nguyễn Thị
Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8621 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 55,1m2 do ông bà Hoàng Trọng Thạnh - Nguyễn
Thị Bưởi đang sử dụng tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 47, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Hoàng Trọng Thạnh - Nguyễn Thị Bưởi;
Trường hợp ông bà Hoàng Trọng Thạnh - Nguyễn Thị Bưởi không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Hoàng
Trọng Thạnh - Nguyễn Thị Bưởi (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Hoàng Trọng Thạnh - Nguyễn Thị Bưởi chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8622 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 78,8m2 do ông bà Trần Ngáo - Nguyễn Thị Lại
đang sử dụng tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 51, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Trần Ngáo - Nguyễn Thị Lại; Trường hợp ông
bà Trần Ngáo - Nguyễn Thị Lại không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải
lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Trần
Ngáo - Nguyễn Thị Lại (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Trần Ngáo - Nguyễn Thị Lại chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8623 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 64,8m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Sản - Trương Thị Ngò đang sử dụng tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 52, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sản - Trương
Thị Ngò; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sản - Trương Thị Ngò
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Sản - Trương Thị Ngò (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sản - Trương Thị Ngò chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8624 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 79,3m2 do bà Đặng Thị Loan và các đồng thừa kế
của ông Đặng Lẹo đang sử dụng tại thửa đất số 43, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 53, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Đặng Thị Loan và các đồng thừa kế của ông Đặng
Lẹo; Trường hợp bà Đặng Thị Loan và các đồng thừa kế của ông Đặng Lẹo không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đặng Thị
Loan và các đồng thừa kế của ông Đặng Lẹo (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Đặng Thị Loan và các đồng thừa kế của ông Đặng Lẹo chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8625 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 67,4m2 do bà Nguyễn Thị Lại và các đồng thừa kế
của ông Văn Loan đang sử dụng tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 56, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Nguyễn Thị Lại và các đồng thừa kế của ông Văn
Loan; Trường hợp bà Nguyễn Thị Lại và các đồng thừa kế của ông Văn Loan không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn
Thị Lại và các đồng thừa kế của ông Văn Loan (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Nguyễn Thị Lại và các đồng thừa kế của ông Văn Loan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8626/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 67m2 do các đồng thừa kế của ông bà Phan Cảnh
Linh - Hoàng Thị Ngắn đang sử dụng tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 58, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Phan Cảnh Linh - Hoàng
Thị Ngắn; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Phan Cảnh Linh - Hoàng Thị
Ngắn không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Phan Cảnh Linh - Hoàng Thị Ngắn (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Phan Cảnh Linh - Hoàng Thị Ngắn
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8627 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 96,2m2 do ông bà Phan Đức Kha - Phan Thị Báu
đang sử dụng tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 59, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phan Đức Kha - Phan Thị Báu; Trường hợp
ông bà Phan Đức Kha - Phan Thị Báu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phan
Đức Kha - Phan Thị Báu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phan Đức Kha - Phan Thị Báu chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8628 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 53,3m2 do bà Nguyễn Thị Oanh đang sử dụng tại
thửa đất số 1, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 60, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Nguyễn Thị Oanh; Trường hợp bà Nguyễn Thị
Oanh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn
Thị Oanh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã
thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Nguyễn Thị Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8629 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 38,8m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Một - Lê Thị Hoa đang sử dụng tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 62, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Một - Lê Thị
Hoa; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Một - Lê Thị Hoa không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Một - Lê Thị Hoa (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Một - Lê Thị Hoa chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8630 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày
16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 36,9m2 do bà Lê Thị Vân và các đồng thừa kế của
ông Phạm Văn Quế đang sử dụng tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 63, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Lê Thị Vân và các đồng thừa kế của ông Phạm
Văn Quế; Trường hợp bà Lê Thị Vân và các đồng thừa kế của ông Phạm Văn Quế
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Vân
và các đồng thừa kế của ông Phạm Văn Quế (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Lê Thị Vân và các đồng thừa kế của ông Phạm Văn Quế chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8631 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 31,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Ngô
Thương - Nguyễn Thị Huệ đang sử dụng tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 64, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Ngô Thương - Nguyễn
Thị Huệ; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Ngô Thương - Nguyễn Thị Huệ
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Ngô Thương - Nguyễn Thị Huệ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Ngô Thương - Nguyễn Thị Huệ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8632 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 47,5m2 do bà Trương Thị Tuyên và các đồng thừa
kế của ông Nguyễn Ngọc Út đang sử dụng tại thửa đất số 54, tờ bản đồ số 18 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 65, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trương Thị Tuyên và các đồng thừa kế của ông
Nguyễn Ngọc Út; Trường hợp bà Trương Thị Tuyên và các đồng thừa kế của ông
Nguyễn Ngọc Út không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trương
Thị Tuyên và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc Út (nếu có) để cập nhật, chỉnh
lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trương Thị Tuyên và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc
Út chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8633 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 81m2 do ông bà Phạm Văn Tăng - Trương Thị Chớ
đang sử dụng tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 66, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Văn Tăng - Trương Thị Chớ; Trường
hợp ông bà Phạm Văn Tăng - Trương Thị Chớ không nhận Quyết định này hoặc vắng
mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Văn Tăng - Trương Thị Chớ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Văn Tăng - Trương Thị Chớ chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8634 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 66,3m2 do ông bà Phan Văn Ngà - Nguyễn Thị
Xuân Hiên đang sử dụng tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 67, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phan Văn Ngà - Nguyễn Thị Xuân Hiên;
Trường hợp ông bà Phan Văn Ngà - Nguyễn Thị Xuân Hiên không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phan
Văn Ngà - Nguyễn Thị Xuân Hiên (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phan Văn Ngà - Nguyễn Thị Xuân Hiên chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8635/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 63,2m2 do ông Trần Quang Khánh đang sử dụng tại
thửa đất số 56, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 70, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông Trần Quang Khánh; Trường hợp ông Trần Quang
Khánh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần
Quang Khánh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất
đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông Trần Quang Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8636 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 38,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Tha Nguyễn Thị Chuyên đang sử dụng tại thửa đất số 78, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 71, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Tha - Nguyễn Thị
Chuyên; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Tha - Nguyễn Thị Chuyên
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Tha - Nguyễn Thị Chuyên (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Tha - Nguyễn Thị Chuyên chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8637 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 64,6m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Bé Trần Thị Vang đang sử dụng tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 73, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Bé - Trần Thị
Vang; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Bé - Trần Thị Vang không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Bé - Trần Thị Vang (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Bé - Trần Thị Vang chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8638 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 56,9m2 do ông bà Trần Thí - Trần Thị Nhỏ đang sử
dụng tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa
lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 74, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Trần Thí - Trần Thị Nhỏ; Trường hợp ông bà
Trần Thí - Trần Thị Nhỏ không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên
bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Trần
Thí - Trần Thị Nhỏ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ
đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Trần Thí - Trần Thị Nhỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8639 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 74,9m2 do các đồng thừa kế của ông Trần Văn Ngò
đang sử dụng tại thửa đất số 81, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 75, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông Trần Văn Ngò; Trường hợp
các đồng thừa kế của ông Trần Văn Ngò không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt
thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi
sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông Trần Văn Ngò (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông Trần Văn Ngò chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8640 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 37,1m2 do các đồng thừa kế của ông Nguyễn Đình
Hai đang sử dụng tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 76, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Đình Hai; Trường
hợp các đồng thừa kế của ông Nguyễn Đình Hai không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông Nguyễn Đình Hai (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông Nguyễn Đình Hai chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8641 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 60,5m2 do ông bà Nguyễn Quốc Anh - Ngô Thị
Lan đang sử dụng tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 79, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Quốc Anh - Ngô Thị Lan; Trường
hợp ông bà Nguyễn Quốc Anh - Ngô Thị Lan không nhận Quyết định này hoặc vắng
mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Quốc Anh - Ngô Thị Lan (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Quốc Anh - Ngô Thị Lan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8642 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 97,8m2 do ông bà Lê Phú Hòa - Nguyễn Thị Đa
đang sử dụng tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 81, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Phú Hòa - Nguyễn Thị Đa; Trường hợp
ông bà Lê Phú Hòa - Nguyễn Thị Đa không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê Phú
Hòa - Nguyễn Thị Đa (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Phú Hòa - Nguyễn Thị Đa chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8643 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 66,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Văn Huy - Trần Thị Vui đang sử dụng tại thửa đất số 137, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 82, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Huy - Trần
Thị Vui; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Huy - Trần Thị Vui
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Văn Huy - Trần Thị Vui (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Huy - Trần Thị Vui chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8644 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 74,5m2 do ông bà Trần Mại - Đoàn Thị Niệm đang
sử dụng tại thửa đất số 136, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998),
tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 83, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Trần Mại - Đoàn Thị Niệm; Trường hợp ông
bà Trần Mại - Đoàn Thị Niệm không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập
biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Trần
Mại - Đoàn Thị Niệm (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Trần Mại - Đoàn Thị Niệm chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8645 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 54,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn
Huy - Trần Thị Vui đang sử dụng tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 86, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn Huy - Trần
Thị Vui; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn Huy - Trần Thị Vui
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Văn Huy - Trần Thị Vui (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn Huy - Trần Thị Vui chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8646 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 79,2m2 do bà Trần Thị Lự và các đồng thừa kế của
ông Trần Ất đang sử dụng tại thửa đất số 141, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 87, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trần Thị Lự và các đồng thừa kế của ông Trần Ất;
Trường hợp bà Trần Thị Lự và các đồng thừa kế của ông Trần Ất không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trần Thị
Lự và các đồng thừa kế của ông Trần Ất (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trần Thị Lự và các đồng thừa kế của ông Trần Ất chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8647 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 64m2 do ông bà Cao Hữu Long - Trần Thị Diệu Hà
đang sử dụng tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 94, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Cao Hữu Long - Trần Thị Diệu Hà; Trường
hợp ông bà Cao Hữu Long - Trần Thị Diệu Hà không nhận Quyết định này hoặc vắng
mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Cao
Hữu Long - Trần Thị Diệu Hà (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Cao Hữu Long - Trần Thị Diệu Hà chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8648 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 45m2 do ông Nguyễn Văn Tuy đang sử dụng tại
thửa đất số 178, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 95, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông Nguyễn Văn Tuy; Trường hợp ông Nguyễn Văn
Tuy không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn
Văn Tuy (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu
hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông Nguyễn Văn Tuy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8649/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 59m2 do bà Lê Thị Mai Quế đang sử dụng tại thửa
đất số 195, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 98, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Lê Thị Mai Quế; Trường hợp bà Lê Thị Mai Quế
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Mai
Quế (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Lê Thị Mai Quế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8650 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 65,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Cáng Lê Thị Dĩ đang sử dụng tại thửa đất số 194, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 99, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Cáng - Lê Thị Dĩ;
Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Cáng - Lê Thị Dĩ không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Cáng - Lê Thị Dĩ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Cáng - Lê Thị Dĩ chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8651 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 85,8m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Xích Đào Thị Liệu đang sử dụng tại thửa đất số 81, tờ bản đồ số 20 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 100, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác
nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông
tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Xích - Đào Thị
Liệu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Xích - Đào Thị Liệu không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Xích - Đào Thị Liệu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Xích - Đào Thị Liệu chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8652 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 91,6m2 do bà Hoàng Thị Cường đang sử dụng tại
thửa đất số 95, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại
phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 77, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Hoàng Thị Cường; Trường hợp bà Hoàng Thị
Cường không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Hoàng Thị
Cường (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu
hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Hoàng Thị Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8653 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 118,5m2 do các đồng thừa kế của ông bà Phan Hữu
Lợi - Nguyễn Thị Gái đang sử dụng tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 83, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Phan Hữu Lợi - Nguyễn
Thị Gái; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Phan Hữu Lợi - Nguyễn Thị Gái
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Phan Hữu Lợi - Nguyễn Thị Gái (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Phan Hữu Lợi - Nguyễn Thị Gái chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8654 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 49,5m2 do bà Hà Thị Hồng Nhạn và các đồng thừa
kế của ông Ngô Đạt đang sử dụng tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 86, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Hà Thị Hồng Nhạn và các đồng thừa kế của ông
Ngô Đạt; Trường hợp bà Hà Thị Hồng Nhạn và các đồng thừa kế của ông Ngô Đạt
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Hà Thị
Hồng Nhạn và các đồng thừa kế của ông Ngô Đạt (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Hà Thị Hồng Nhạn và các đồng thừa kế của ông Ngô Đạt chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8655 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 162,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Hoàng
Văn Tin - Nguyễn Thị Huế đang sử dụng tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 12 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 91, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Văn Tin Nguyễn Thị Huế; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Văn Tin - Nguyễn
Thị Huế không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết
quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng
dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Hoàng Văn Tin - Nguyễn Thị Huế (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Văn Tin - Nguyễn Thị Huế
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8656 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 9,5m2 do ông bà Đỗ Thành Tâm - Nguyễn Thị
Thanh Mỹ đang sử dụng tại thửa đất số 68, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 95, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Đỗ Thành Tâm - Nguyễn Thị Thanh Mỹ;
Trường hợp ông bà Đỗ Thành Tâm - Nguyễn Thị Thanh Mỹ không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Đỗ
Thành Tâm - Nguyễn Thị Thanh Mỹ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Đỗ Thành Tâm - Nguyễn Thị Thanh Mỹ chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8657 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 79,2m2 do ông bà Nguyễn Ngọc Loan - Đặng Thị
Hoa đang sử dụng tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 98, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Ngọc Loan - Đặng Thị Hoa; Trường
hợp ông bà Nguyễn Ngọc Loan - Đặng Thị Hoa không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Ngọc Loan - Đặng Thị Hoa (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Ngọc Loan - Đặng Thị Hoa chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8658 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 40,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Cần Trần Thị Thê đang sử dụng tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 4, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Trần Cần - Trần Thị
Thê; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Cần - Trần Thị Thê không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Trần Cần - Trần Thị Thê (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Trần Cần - Trần Thị Thê chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8659 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 201,1m2 do ông bà Đặng Công Danh - Hồ Thị Nga
đang sử dụng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 6, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Đặng Công Danh - Hồ Thị Nga; Trường hợp
ông bà Đặng Công Danh - Hồ Thị Nga không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Đặng
Công Danh - Hồ Thị Nga (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Đặng Công Danh - Hồ Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8660 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 89,2m2 do ông bà Lê Đình Dũng - Nguyễn Thị Kim
Anh đang sử dụng tại thửa đất số 172, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 10, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Đình Dũng - Nguyễn Thị Kim Anh;
Trường hợp ông bà Lê Đình Dũng - Nguyễn Thị Kim Anh không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê
Đình Dũng - Nguyễn Thị Kim Anh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Đình Dũng - Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8661 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 2,7m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Chí
Tồn - Trần Thị Tính đang sử dụng tại thửa đất số 160, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 12, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Chí Tồn - Trần
Thị Tính; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Chí Tồn - Trần Thị Tính
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Chí Tồn - Trần Thị Tính (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Chí Tồn - Trần Thị Tính chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8662 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 83,4m2 do Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Duy Tý - Trà Thị Xuân đang sử dụng tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 15, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Duy Tý - Trà
Thị Xuân; Trường hợp Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Duy Tý - Trà Thị Xuân
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Các đồng
thừa kế của ông bà Nguyễn Duy Tý - Trà Thị Xuân (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý
theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Duy Tý - Trà Thị Xuân chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8663 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 42,5m2 do ông bà Lê Sĩ Xuân - Lê Thị Vy đang sử
dụng tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa
lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 30, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Sĩ Xuân - Lê Thị Vy; Trường hợp ông bà
Lê Sĩ Xuân - Lê Thị Vy không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên
bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê Sĩ
Xuân - Lê Thị Vy (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ
đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Sĩ Xuân - Lê Thị Vy chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8664 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 88,1m2 do ông bà Nguyễn Văn Tuấn - Ngô Thị
Hiền đang sử dụng tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 31, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Nguyễn Văn Tuấn - Ngô Thị Hiền; Trường
hợp ông bà Nguyễn Văn Tuấn - Ngô Thị Hiền không nhận Quyết định này hoặc vắng
mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Nguyễn Văn Tuấn - Ngô Thị Hiền (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Nguyễn Văn Tuấn - Ngô Thị Hiền chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8665 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 106,7m2 do ông bà Phạm Đăng Quang - Trương
Thị Thanh Hương đang sử dụng tại thửa đất số 21, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 32, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Đăng Quang - Trương Thị Thanh
Hương; Trường hợp ông bà Phạm Đăng Quang - Trương Thị Thanh Hương không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Đăng Quang - Trương Thị Thanh Hương (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Đăng Quang - Trương Thị Thanh Hương chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8666 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 5,6m2 do ông bà Phạm Quý Huy - Lương Thị Tuyết
Lợi đang sử dụng tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 33, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Quý Huy - Lương Thị Tuyết Lợi;
Trường hợp ông bà Phạm Quý Huy - Lương Thị Tuyết Lợi không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Quý Huy - Lương Thị Tuyết Lợi (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Quý Huy - Lương Thị Tuyết Lợi chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8667 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 0,2m2 do ông bà Phạm Tôn - Công Tằng Tôn Nữ
Thị Ngọ đang sử dụng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 34, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Phạm Tôn - Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngọ;
Trường hợp ông bà Phạm Tôn - Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngọ không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Phạm
Tôn - Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngọ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Phạm Tôn - Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngọ chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8668 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 99,2m2 do ông bà Lê Văn Phúc - Nguyễn Thị Yên
Hòa đang sử dụng tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 13 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 35, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Văn Phúc - Nguyễn Thị Yên Hòa; Trường
hợp ông bà Lê Văn Phúc - Nguyễn Thị Yên Hòa không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê
Văn Phúc - Nguyễn Thị Yên Hòa (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản
lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Văn Phúc - Nguyễn Thị Yên Hòa chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8669 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 146m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Lùn
- Lê Thị Hức đang sử dụng tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa chính 202
đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 37, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Lùn - Lê Thị
Hức; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Lùn - Lê Thị Hức không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Lùn - Lê Thị Hức (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Lùn - Lê Thị Hức chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8670 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 62,8m2 do bà Lê Thị Hiệp và các đồng thừa kế của
ông Nguyễn Hữu Vinh đang sử dụng tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 12 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 38, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Lê Thị Hiệp và các đồng thừa kế của ông Nguyễn
Hữu Vinh; Trường hợp bà Lê Thị Hiệp và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu
Vinh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết
định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị
Hiệp và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu Vinh (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý
theo quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Lê Thị Hiệp và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu Vinh
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8671 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 46,9m2 do ông bà Đinh Công Lợi - Nguyễn Thị
Kiếm đang sử dụng tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 8, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Đinh Công Lợi - Nguyễn Thị Kiếm; Trường
hợp ông bà Đinh Công Lợi - Nguyễn Thị Kiếm không nhận Quyết định này hoặc
vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường
hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Đinh
Công Lợi - Nguyễn Thị Kiếm (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Đinh Công Lợi - Nguyễn Thị Kiếm chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8672 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 48,8m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn
Liễn - Phan Thị Chắc đang sử dụng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 10, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Liễn - Phan Thị
Chắc; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Liễn - Phan Thị Chắc không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Văn Liễn - Phan Thị Chắc (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Liễn - Phan Thị Chắc chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8673 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 42,7m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Ngọc Lễ
- Lê Thị Cúc đang sử dụng tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 11, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Ngọc Lễ - Lê Thị
Cúc; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Ngọc Lễ - Lê Thị Cúc không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Ngọc Lễ - Lê Thị Cúc (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Ngọc Lễ - Lê Thị Cúc chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8674 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 61,2m2 do ông bà Đinh Xuân Huế - Đặng Thị Giáo
đang sử dụng tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 12, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Đinh Xuân Huế - Đặng Thị Giáo; Trường hợp
ông bà Đinh Xuân Huế - Đặng Thị Giáo không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt
thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi
sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Đinh
Xuân Huế - Đặng Thị Giáo (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Đinh Xuân Huế - Đặng Thị Giáo chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8675 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 106,3m2 do bà Trương Thị Báu và các đồng thừa kế
của ông Ngô Lực đang sử dụng tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 25, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Trương Thị Báu và các đồng thừa kế của ông Ngô
Lực; Trường hợp bà Trương Thị Báu và các đồng thừa kế của ông Ngô Lực không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trương
Thị Báu và các đồng thừa kế của ông Ngô Lực (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Trương Thị Báu và các đồng thừa kế của ông Ngô Lực chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8676 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 1,7m2 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Lai - Lê
Thị Hoài đang sử dụng tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ
năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 29, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Lê Lai - Lê Thị Hoài;
Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Lai - Lê Thị Hoài không nhận Quyết
định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở
UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Lê Lai - Lê Thị Hoài (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Lê Lai - Lê Thị Hoài chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8677 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 134,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Hoàng
Xoài - Lê Thị Vui đang sử dụng tại thửa đất số 81, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 39, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Xoài - Lê Thị
Vui; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Xoài - Lê Thị Vui không nhận
Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ
sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Hoàng Xoài - Lê Thị Vui (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định,
quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Hoàng Xoài - Lê Thị Vui chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8678 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 151,2m2 do các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị
Lại đang sử dụng tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 6 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 41, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Lại; Trường hợp
các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Lại không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt
thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi
sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của bà Nguyễn Thị Lại (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Lại chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8679 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 126,2m2 do bà Huỳnh Yêm và các đồng thừa kế
ông Trần Thị Mộng đang sử dụng tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 43, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Huỳnh Yêm và các đồng thừa kế ông Trần Thị
Mộng; Trường hợp bà Huỳnh Yêm và các đồng thừa kế ông Trần Thị Mộng không
nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại
trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Huỳnh
Yêm và các đồng thừa kế ông Trần Thị Mộng (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Huỳnh Yêm và các đồng thừa kế ông Trần Thị Mộng chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8680 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 251,3m2 do các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh
Kim Con - Trương Thị Cháu đang sử dụng tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 7 (bản đồ
địa chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 57, tờ bản đồ số 2, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh Kim Con Trương Thị Cháu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh Kim Con Trương Thị Cháu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản,
niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của
cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Huỳnh Kim Con - Trương Thị Cháu (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh Kim Con - Trương Thị Cháu
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8681 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 27,7m2 do bà Phan Thị Lài và các đồng thừa kế của
ông Trương Văn Lụt đang sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc
tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 20, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Phan Thị Lài và các đồng thừa kế của ông Trương
Văn Lụt; Trường hợp bà Phan Thị Lài và các đồng thừa kế của ông Trương Văn Lụt
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phan Thị
Lài và các đồng thừa kế của ông Trương Văn Lụt (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Phan Thị Lài và các đồng thừa kế của ông Trương Văn Lụt chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8682 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 87,9m2 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn
Đại Bán - Phạm Thị Ba đang sử dụng tại thửa đất số 86, tờ bản đồ số 20 (bản đồ địa
chính 202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 105, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác
nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông
tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đại Bán - Phạm
Thị Ba; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đại Bán - Phạm Thị Ba
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông bà Nguyễn Đại Bán - Phạm Thị Ba (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đại Bán - Phạm Thị Ba chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8683 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 86,6m2 do các đồng thừa kế của ông Trần Diện
đang sử dụng tại thửa đất số 196, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm
1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 97, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho các đồng thừa kế của ông Trần Diện; Trường hợp các
đồng thừa kế của ông Trần Diện không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải
lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đồng thừa
kế của ông Trần Diện (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, các đồng thừa kế của ông Trần Diện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8684 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 60,1m2 do bà Nguyễn Thị Tịnh và các đồng thừa kế
của ông Phan Cư đang sử dụng tại thửa đất số 177, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính
202 đo vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 93, tờ bản đồ số 3, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho bà Nguyễn Thị Tịnh và các đồng thừa kế của ông
Phan Cư; Trường hợp bà Nguyễn Thị Tịnh và các đồng thừa kế của ông Phan Cư
không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định
này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn
Thị Tịnh và các đồng thừa kế của ông Phan Cư (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo
quy định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, bà Nguyễn Thị Tịnh và các đồng thừa kế của ông Phan Cư chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8685 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 46m2 do ông bà Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Cơ
đang sử dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình,
thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 53, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Cơ; Trường hợp
ông bà Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Cơ không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì
phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh
hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Hà
Văn Hiến - Nguyễn Thị Cơ (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt
chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Cơ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8686 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 59m2 do ông bà Trương Văn Cường - Trần Thị
Kim Hòa. đang sử dụng tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 23 (bản đồ địa chính 202 đo
vẽ năm 1998), tọa lạc tại phường Phú Bình, thành phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 64, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Trương Văn Cường - Trần Thị Kim Hòa.;
Trường hợp ông bà Trương Văn Cường - Trần Thị Kim Hòa. không nhận Quyết định
này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND
phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà
Trương Văn Cường - Trần Thị Kim Hòa. (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy
định, quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Trương Văn Cường - Trần Thị Kim Hòa. chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 8687 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 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 2020;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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;
Thực hiện Thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố
Huế về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
Kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ);
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTrTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc đề nghị thu hồi đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi diện tích đất 19,8m2 do ông bà Lê Được - Đinh Thị Lâm đang sử
dụng tại bản đồ địa chính 202 đo vẽ năm 1998, tọa lạc tại phường Phú Bình, thành
phố Huế;
Giới hạn thửa đất thu hồi số 32, tờ bản đồ số 4, được thể hiện tại phiếu xác nhận
kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin Tài
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2020.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống
kinh thành Huế (khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ).
Điều 2.Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch UBND phường Phú Bình có trách nhiệm:
- Giao quyết định này cho ông bà Lê Được - Đinh Thị Lâm; Trường hợp ông bà
Lê Được - Đinh Thị Lâm không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên
bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường hoặc tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư;
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý quỹ đất đã thu hồi;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm thu các loại giấy tờ
liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông bà Lê
Được - Đinh Thị Lâm (nếu có) để cập nhật, chỉnh lý theo quy định, quản lý chặt chẽ
quỹ đất đã thu hồi;
3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm đăng quyết định này
trên trang thông tin điện tử của thành phố.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND
phường Phú Bình, ông bà Lê Được - Đinh Thị Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- Lưu VT.
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