
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8707     /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/TTr-

TNMT 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 54,4m
2
 do bà Bùi Thị Xuân và các đồng thừa kế 

ông Hà Văn Sa đang sử dụng tại thửa đất số 74, 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 109, 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 Bùi Thị Xuân và các đồng thừa kế ông Hà Văn Sa; 

Trường hợp bà Bùi Thị Xuân và các đồng thừa kế ông Hà Văn Sa 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 Bùi Thị 

Xuân và các đồng thừa kế ông Hà Văn Sa (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 Bùi Thị Xuân và các đồng thừa kế ông Hà Văn Sa 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:   8708   /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/TTr-

TNMT 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 61m
2
 do ông bà Võ Lâu - La Thị Thiện đang sử 

dụng tại thửa đất số 94, 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 78, 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 Võ Lâu - La Thị Thiện; Trường hợp ông bà 

Võ Lâu - La Thị Thiện 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 Võ 

Lâu - La Thị Thiện (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 Võ Lâu - La Thị Thiện 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:  8709   /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/TTr-

TNMT 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 56m
2
 do ông bà Nguyễn Đôn Thanh - Nguyễn Thị 

Chỉnh đang sử dụng tại thửa đất số 89, 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 110, 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 Đôn Thanh - Nguyễn Thị Chỉnh; 

Trường hợp ông bà Nguyễn Đôn Thanh - Nguyễn Thị Chỉnh 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 Đôn Thanh - Nguyễn Thị Chỉnh (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 Đôn Thanh - Nguyễn Thị Chỉnh 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:  8710   /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/TTr-

TNMT 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 54,2m
2
 do bà Lê Thị Rỡ và các đồng thừa kế của 

ông Trần Sắt đang sử dụng tại thửa đất số 114, 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 6, 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 Lê Thị Rỡ và các đồng thừa kế của ông Trần Sắt; 

Trường hợp bà Lê Thị Rỡ và các đồng thừa kế của ông Trần Sắt 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 Rỡ 

và các đồng thừa kế của ông Trần Sắt (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 Rõ và các đồng thừa kế của ông Trần Sắt 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: 8711   /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/TTr-

TNMT 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 96,5m
2
 do bà Nguyễn Thị Hàng và các đồng thừa 

kế ông Trần Tiến Nghị đang sử dụng tại thửa đất số 159, 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 33, 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 Hàng và các đồng thừa kế ông Trần 

Tiến Nghị; Trường hợp bà Nguyễn Thị Hàng và các đồng thừa kế ông Trần Tiến 

Nghị 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 Hàng và các đồng thừa kế ông Trần Tiến Nghị (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 Hàng và các đồng thừa kế ông Trần Tiến Nghị 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:    8712   /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/TTr-

TNMT 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 41,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Hát 

- Hoàng Thị Nuôi đang sử dụng tại thửa đất số 177, 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 38, 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 Văn Hát - Hoàng Thị 

Nuôi; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Hát - Hoàng Thị Nuôi 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 Hát - Hoàng Thị Nuôi (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 Hát - Hoàng Thị Nuôi 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:   8713   /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/TTr-

TNMT 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 126,2m
2
 do ông bà Đặng Văn Mới - Nguyễn Thị 

Lãnh đang sử dụng tại thửa đất số 152, 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 48, 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 Đặng Văn Mới - Nguyễn Thị Lãnh; Trường 

hợp ông bà Đặng Văn Mới - Nguyễn Thị Lãnh 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 

Văn Mới - Nguyễn Thị Lãnh (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 Văn Mới - Nguyễn Thị Lãnh 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:  8714   /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/TTr-

TNMT 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 113m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị 

Ánh đang sử dụng tại thửa đất số 154, 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 52, 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 Linh - Nguyễn Thị Ánh; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Ánh 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 Linh - Nguyễn Thị Ánh (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 Linh - Nguyễn Thị Ánh 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:    8715   /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/TTr-

TNMT 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 104,4m
2
 do các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị 

Chút đang sử dụng tại thửa đất số 171, 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 59, 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 bà Nguyễn Thị Chút; Trường 

hợp các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Chút 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 Chút (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 Chút 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:    8716  /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/TTr-

TNMT 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 30,7m
2
 do bà Nguyễn Phương Thế Ngọc đang sử 

dụng tại thửa đất số 188, 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 67, 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 Phương Thế Ngọc; Trường hợp bà 

Nguyễn Phương Thế Ngọc 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 

Phương Thế Ngọc (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 Phương Thế Ngọc 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:  8717   /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/TTr-

TNMT 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 55,9m
2
 do các đồng thừa kế ông bà Bùi Quang 

Kiều - Nguyễn Thị Phương đang sử dụng tại thửa đất số 172, 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 69, 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 ông bà Bùi Quang Kiều - Nguyễn 

Thị Phương; Trường hợp các đồng thừa kế ông bà Bùi Quang Kiều - Nguyễn Thị 

Phương 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 ông bà Bùi Quang Kiều - Nguyễn Thị Phương (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 ông bà Bùi Quang Kiều - Nguyễn Thị Phương 

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:    8718    /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/TTr-

TNMT 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 65,2m
2
 do bà Nguyễn Thị Quýt đang sử dụng tại 

thửa đất số 52, 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 50, 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 Quýt; Trường hợp bà Nguyễn Thị 

Quýt 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 Quýt (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 Quýt 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:   8719   /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/TTr-

TNMT 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 29,2m
2
 do ông bà Lê Quang Tào - Huỳnh Thị Thu 

Hiền đang sử dụng tại thửa đất số 55, 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 69, 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 Quang Tào - Huỳnh Thị Thu Hiền; Trường 

hợp ông bà Lê Quang Tào - Huỳnh Thị Thu 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 Lê 

Quang Tào - Huỳnh Thị Thu 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 Lê Quang Tào - Huỳnh Thị Thu 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8720   /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/TTr-

TNMT 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 37,6m
2
 do UBND phường Phú Bình đang sử dụng 

tại thửa đất số 202, 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 72, 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 UBND phường Phú Bình; Trường hợp UBND 

phường Phú 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 UBND 

phường Phú 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, UBND phường Phú 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: 8721   /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/TTr-

TNMT 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 60,1m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Văn Kim - Đặng Thị Thương đang sử dụng tại thửa đất số 140, 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 84, 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 Kim - Đặng 

Thị Thương; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Kim - Đặng 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 các đồng thừa 

kế của ông bà Nguyễn Văn Kim - Đặng 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, các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Kim - Đặng 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:  8722  /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/TTr-

TNMT 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 163,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Hồ Công 

Hồng - Võ Thị Hương 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 89, 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 Hồ Công Hồng - Võ Thị 

Hương; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Hồ Công Hồng - Võ Thị 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 các đồng thừa 

kế của ông bà Hồ Công Hồng - Võ Thị 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, các đồng thừa kế của ông bà Hồ Công Hồng - Võ Thị 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:  8723  /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/TTr-

TNMT 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 49,9m
2
 do ông bà Trần Đình Phố - Lê Thị Thái 

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 96, 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 Đình Phố - Lê Thị Thái; Trường hợp ông 

bà Trần Đình Phố - Lê Thị Thái 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 

Đình Phố - Lê Thị Thái (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 Đình Phố - Lê Thị Thái 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:   8724   /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/TTr-

TNMT 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 58,2m
2
 do ông Nguyễn Thị Huê đang sử dụng tại 

thửa đất số 85, 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 102, 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 Thị Huê; Trường hợp ông Nguyễn Thị 

Huê 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 

Thị Huê (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 Thị Huê 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:  8725   /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/TTr-

TNMT 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 136,1m
2
 do bà Trần Thị Thương và các đồng thừa 

kế của ông Trần Hà đang sử dụng tại thửa đất số 153, 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 54, 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 Thương và các đồng thừa kế của ông 

Trần Hà; Trường hợp bà Trần Thị Thương và các đồng thừa kế của ông Trần 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 bà Trần Thị 

Thương và các đồng thừa kế của ông Trần 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, bà Trần Thị Thương và các đồng thừa kế của ông Trần 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:  8726   /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Huế, ngày    17     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/TTr-

TNMT 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 57,7m
2
 do bà Lê Thị Thương đang sử dụng tại thửa 

đất số 117, 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 13, 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 Lê Thị Thương; Trường hợp bà Lê 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 bà Lê 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, bà Lê 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:   8727    /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/TTr-

TNMT 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 61,1m
2
 do ông bà Lê Thành - Nguyễn Thị Thu Cúc 

đang sử dụng tại thửa đất số 11, 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 18, 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 Thành - Nguyễn Thị Thu Cúc; Trường hợp 

ông bà Lê Thành - Nguyễn Thị Thu 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 ông bà Lê 

Thành - Nguyễn Thị Thu 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, ông bà Lê Thành - Nguyễn Thị Thu 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:   8728  /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/TTr-

TNMT 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 75,4m
2
 do bà Trần Thị Thái Phượng 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 36, 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 Thái Phượng; Trường hợp bà Trần Thị 

Thái 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 bà Trần Thị 

Thái 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, bà Trần Thị Thái 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8729  /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/TTr-

TNMT 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 57,9m
2
 do ông bà Phạm Văn Việt - Lê Thị Trung 

đang sử dụng tại thửa đất số 42, 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 41, 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 Việt - Lê Thị Trung; Trường hợp 

ông bà Phạm Văn Việt - Lê Thị Trung 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 Việt - Lê Thị Trung (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 Việt - Lê Thị Trung 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:  8730   /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/TTr-

TNMT 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 74,5m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Thương - Cao Thị 

Ngăn đang sử dụng tại thửa đất số 192, 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 45, 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 Thương - Cao Thị Ngăn; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Thương - Cao Thị Ngăn 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 Thương - Cao Thị Ngăn (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 Thương - Cao Thị Ngăn 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:  8731   /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/TTr-

TNMT 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 67,8m
2
 do bà Hoàng Thị Mãi và các đồng thừa kế 

của ông Nguyễn Thỏ đang sử dụng tại thửa đất số 131, 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 43, 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 Hoàng Thị Mãi và các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Thỏ; Trường hợp bà Hoàng Thị Mãi và các đồng thừa kế của ông Nguyễn 

Thỏ 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 

Mãi và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Thỏ (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 Mãi và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Thỏ 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: 8732   /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/TTr-

TNMT 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 110,3m
2
 do bà Trần Thị Hoa và các đồng thừa kế 

của ông Trần Đức Lư đang sử dụng tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 4 (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 1, tờ bản đồ số 1, 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 Hoa và các đồng thừa kế của ông Trần 

Đức Lư; Trường hợp bà Trần Thị Hoa và các đồng thừa kế của ông Trần Đức Lư 

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 

Hoa và các đồng thừa kế của ông Trần Đức Lư (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 Hoa và các đồng thừa kế của ông Trần Đức Lư 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: 8733  /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/TTr-

TNMT 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 13,3m
2
 do ông bà Huỳnh Văn Tấn - Nguyễn Thị 

Ngọc Lệ đang sử dụng tại thửa đất số 21, tờ bản đồ số 4 (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 7, tờ bản đồ số 1, 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 Văn Tấn - Nguyễn Thị Ngọc Lệ; 

Trường hợp ông bà Huỳnh Văn Tấn - Nguyễn Thị Ngọc Lệ 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 

Văn Tấn - Nguyễn Thị Ngọc Lệ (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 Văn Tấn - Nguyễn Thị Ngọc Lệ 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:   8734  /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/TTr-

TNMT 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 55m
2
 do bà Phan Thị Hồng và các đồng thừa kế của 

ông Bùi Bằng Đệ đang sử dụng tại tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Hồng và các đồng thừa kế của ông Bùi 

Bằng Đệ; Trường hợp bà Phan Thị Hồng và các đồng thừa kế của ông Bùi Bằng Đệ 

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 

Hồng và các đồng thừa kế của ông Bùi Bằng Đệ (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 Hồng và các đồng thừa kế của ông Bùi Bằng Đệ 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:   8735   /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/TTr-

TNMT 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 80,9m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Đặng Sâm - 

Nguyễn Thị Heo đang sử dụng tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Đặng Sâm - Nguyễn Thị 

Heo; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Đặng Sâm - Nguyễn Thị Heo 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 Đặng Sâm - Nguyễn Thị Heo (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 Đặng Sâm - Nguyễn Thị Heo 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:    8736 /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/TTr-

TNMT 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 11m
2
 do ông Nguyễn Xứng và các đồng thừa kế 

của bà Phạm Thị Tìm đang sử dụng tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Xứng và các đồng thừa kế của bà Phạm 

Thị Tìm; Trường hợp ông Nguyễn Xứng và các đồng thừa kế của bà Phạm Thị Tìm 

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 

Xứng và các đồng thừa kế của bà Phạm Thị Tìm (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 Xứng và các đồng thừa kế của bà Phạm Thị Tìm 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:   8737 /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/TTr-

TNMT 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 24,7m
2
 do ông Nguyễn Xứng và các đồng thừa kế 

bà Phạm Thị Tìm đang sử dụng tại thửa đất số 77, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Xứng và các đồng thừa kế bà Phạm Thị 

Tìm; Trường hợp ông Nguyễn Xứng và các đồng thừa kế bà Phạm Thị Tìm 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 

Xứng và các đồng thừa kế bà Phạm Thị Tìm (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 Xứng và các đồng thừa kế bà Phạm Thị Tìm 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:    8738  /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/TTr-

TNMT 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 54,8m
2
 do ông bà Trần Đình Quả - Đặng Thị Gái 

đang sử dụng tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 10 (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 18, tờ bản đồ số 1, 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 Đình Quả - Đặng Thị Gái; Trường hợp 

ông bà Trần Đình Quả - Đặng 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 Trần 

Đình Quả - Đặng 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 Trần Đình Quả - Đặng 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:   8739   /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/TTr-

TNMT 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 8,1m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Đặng Phước 

Đồng - Trần Thị Thụy đang sử dụng tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Đặng Phước Đồng - 

Trần Thị Thụy; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Đặng Phước Đồng - Trần 

Thị Thụy 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 Đặng Phước Đồng - Trần Thị Thụy (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 Đặng Phước Đồng - Trần Thị Thụy 

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:   8740   /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/TTr-

TNMT 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 87,1m
2
 do ông bà Nguyễn Túy - Lê Thị Lang đang 

sử dụng tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Túy - Lê Thị Lang; Trường hợp ông 

bà Nguyễn Túy - Lê Thị Lang 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 Túy - Lê Thị Lang (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 Túy - Lê Thị Lang 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:    8741 /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/TTr-

TNMT 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 41,5m
2
 do các đồng thừa kế của ông Trần Chắc 

đang sử dụng tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Chắc; Trường hợp các 

đồng thừa kế của ông Trần 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 Trần 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 Trần 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:   8742   /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/TTr-

TNMT 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 221,8m
2
 do ông bà Ngô Thanh Vững - Ngô Thanh 

Minh đang sử dụng tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Ngô Thanh Vững - Ngô Thanh Minh; Trường 

hợp ông bà Ngô Thanh Vững - Ngô Thanh 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 ông bà Ngô 

Thanh Vững - Ngô Thanh 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, ông bà Ngô Thanh Vững - Ngô Thanh 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:  8743    /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/TTr-

TNMT 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 1793,6m
2
 do Trung Tâm phát triển quỹ đất thành 

phố Huế đang sử dụng tại thửa đất số 21, tờ bản đồ số 9 (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 1, 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 Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế; Trường 

hợp Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố 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 Trung Tâm 

phát triển quỹ đất thành phố 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, Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố 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 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:    8744    /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/TTr-

TNMT 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 85,2m
2
 do các đồng thừa kế của bà Ngô Thị Thừa 

đang sử dụng tại thửa đất số 3, 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 4, 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 Ngô Thị Thừa; Trường hợp 

các đồng thừa kế của bà Ngô Thị Thừa 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 Ngô Thị Thừa (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 Ngô Thị Thừa 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:   8745  /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/TTr-

TNMT 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 103m
2
 do Cở sơ nhà đất do UBND Tỉnh quản lý 

(theo quyết định số 1279/QĐ-UB ngày 10/3/1980 của UBND tỉnh TT Huế) đang sử 

dụng tại thửa đất số 4, 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 6, 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 Cở sơ nhà đất do UBND Tỉnh quản lý (theo quyết 

định số 1279/QĐ-UB ngày 10/3/1980 của UBND tỉnh TT Huế); Trường hợp Cở sơ 

nhà đất do UBND Tỉnh quản lý (theo quyết định số 1279/QĐ-UB ngày 10/3/1980 của 

UBND tỉnh TT 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 Cở sơ nhà đất 

do UBND Tỉnh quản lý (theo quyết định số 1279/QĐ-UB ngày 10/3/1980 của UBND 

tỉnh TT 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, Cở sơ nhà đất do UBND Tỉnh quản lý (theo quyết định số 

1279/QĐ-UB ngày 10/3/1980 của UBND tỉnh TT 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 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:   8746   /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/TTr-

TNMT 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 52,4m
2
 do bà Nguyễn Thị Trì đang sử dụng tại thửa 

đất số 39, tờ bản đồ số 5 (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 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 Nguyễn Thị Trì; Trường hợp bà Nguyễn Thị Trì 

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 Trì (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 Trì 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: 8747   /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/TTr-

TNMT 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 65,1m
2
 do bà Lê Thị Hòa và các đồng thừa kế của 

ông Nguyễn Văn Nghệ đang sử dụng tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 5 (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 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 Lê Thị Hòa và các đồng thừa kế của ông Nguyễn 

Văn Nghệ; Trường hợp bà Lê Thị Hòa và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn 

Nghệ 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 Hòa 

và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Nghệ (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 Hòa và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Nghệ 

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:  8748  /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/TTr-

TNMT 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 39,4m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Văn Thăng - Nguyễn Thị Con đang sử dụng tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 5 (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 18, 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 Nguyễn Văn Thăng - 

Nguyễn Thị Con; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Thăng - 

Nguyễn Thị Con 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 Thăng - Nguyễn Thị Con (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 Thăng - Nguyễn Thị 

Con 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:   8749  /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/TTr-

TNMT 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 48,4m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Sanh Chắc - Dương Thị Gà đang sử dụng tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 5 (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 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 Nguyễn Sanh Chắc - 

Dương Thị Gà; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sanh Chắc - Dương 

Thị Gà 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 Sanh Chắc - Dương Thị Gà (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 Sanh Chắc - Dương Thị Gà 

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:    8750    /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/TTr-

TNMT 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 94m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sanh 

Dung - Phạm Thị Sen đang sử dụng tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 5 (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 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 Nguyễn Sanh Dung - 

Phạm Thị Sen; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Sanh Dung - Phạm 

Thị Sen 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 Sanh Dung - Phạm Thị Sen (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 Sanh Dung - Phạm Thị Sen 

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:  8751  /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/TTr-

TNMT 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 43,1m
2
 do ông bà Nguyễn Đăng Hiền - Đặng Thị 

Ngọc Anh đang sử dụng tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 5 (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 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 Đăng Hiền - Đặng Thị Ngọc Anh; 

Trường hợp ông bà Nguyễn Đăng Hiền - Đặng Thị Ngọc 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 

Nguyễn Đăng Hiền - Đặng Thị Ngọc 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 Nguyễn Đăng Hiền - Đặng Thị Ngọc 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8752  /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/TTr-

TNMT 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 68,5m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn 

Chỉnh - Trần Thị Sen đang sử dụng tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 5 (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 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 Trần Văn Chỉnh - Trần 

Thị Sen; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn Chỉnh - Trần Thị Sen 

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 Chỉnh - Trần Thị Sen (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 Chỉnh - Trần Thị Sen 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:   8753   /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/TTr-

TNMT 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 113,1m
2
 do ông bà Lê Viết Quang - Trần Thị Gái 

đang sử dụng tại thửa đất số 68, tờ bản đồ số 5 (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 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 Lê Viết Quang - Trần Thị Gái; Trường hợp 

ông bà Lê Viết Quang - Trần 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 Lê 

Viết Quang - Trần 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 Lê Viết Quang - Trần 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:  8754  /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/TTr-

TNMT 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 52,5m
2
 do ông bà Phan Văn Nhân - Đoàn Thị Kim 

Anh đang sử dụng tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 5 (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 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 Phan Văn Nhân - Đoàn Thị Kim Anh; Trường 

hợp ông bà Phan Văn Nhân - Đoàn 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 Phan 

Văn Nhân - Đoàn 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 Phan Văn Nhân - Đoàn 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:   8755   /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/TTr-

TNMT 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 45,9m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lý Cát - 

Phan Thị Kiên đang sử dụng tại thửa đất số 77, tờ bản đồ số 5 (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 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 Lý Cát - Phan Thị Kiên; 

Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lý Cát - Phan Thị Kiên 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 Lý Cát - Phan Thị Kiên (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 Lý Cát - Phan Thị Kiên 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:   8756    /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/TTr-

TNMT 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 34,1m
2
 do bà Trần Thị Quýt đang sử dụng tại thửa 

đất số 78, tờ bản đồ số 5 (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 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 Trần Thị Quýt; Trường hợp bà Trần Thị Quýt 

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 

Quýt (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 Quýt 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:   8757    /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/TTr-

TNMT 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 88,6m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Văn Kít - Đinh Thị Thẻo đang sử dụng tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 5 (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 54, 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 Nguyễn Văn Kít - Đinh 

Thị Thẻo; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Kít - Đinh Thị Thẻo 

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 Kít - Đinh Thị Thẻo (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 Kít - Đinh Thị Thẻo 

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:   8758    /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/TTr-

TNMT 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 75,9m
2
 do các đồng thừa kế của bà Phan Thị 

Hương đang sử dụng tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 5 (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 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 Phan Thị Hương; Trường 

hợp các đồng thừa kế của bà Phan Thị 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 các đồng thừa 

kế của bà Phan Thị 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, các đồng thừa kế của bà Phan Thị 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:   8759   /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/TTr-

TNMT 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 95,5m
2
 do ông bà Đặng Ngọc Dũng - Nguyễn Thị 

Hạnh 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 58, 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 Đặng Ngọc Dũng - Nguyễn Thị Hạnh; Trường 

hợp ông bà Đặng Ngọc Dũng - Nguyễn Thị Hạnh 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 

Ngọc Dũng - Nguyễn Thị Hạnh (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 Ngọc Dũng - Nguyễn Thị Hạnh 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:   8760/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/TTr-

TNMT 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 59,1m
2
 do bà Nguyễn Thị Xuân và các đồng thừa 

kế của ông Nguyễn Văn Vinh đang sử dụng tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 5 (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 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 Nguyễn Thị Xuân và các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Văn Vinh; Trường hợp bà Nguyễn Thị Xuân 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 Nguyễn 

Thị Xuân 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 Nguyễn Thị Xuân 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:   8761    /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/TTr-

TNMT 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 60,2m
2
 do bà Trần Thị Sạn và các đồng thừa kế của 

ông Đỗ Văn Thông đang sử dụng tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 5 (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 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 Trần Thị Sạn và các đồng thừa kế của ông Đỗ Văn 

Thông; Trường hợp bà Trần Thị Sạn và các đồng thừa kế của ông Đỗ Văn Thông 

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 

Sạn và các đồng thừa kế của ông Đỗ Văn Thông (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 Sạn và các đồng thừa kế của ông Đỗ Văn Thông 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:   8762    /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/TTr-

TNMT 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 117,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Sĩ 

Cháu - Nguyễn Thị Con đang sử dụng tại thửa đất số 58, 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 92, 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 Sĩ Cháu - Nguyễn 

Thị Con; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Sĩ Cháu - Nguyễn Thị Con 

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 Sĩ Cháu - Nguyễn Thị Con (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 Sĩ Cháu - Nguyễn Thị Con 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:   8763   /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/TTr-

TNMT 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 45m
2
 do ông bà Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty đang 

sử dụng tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 5 (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 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 Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty; Trường hợp ông 

bà Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty 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 Dũng - Hồ Thị Ty (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 Dũng - Hồ Thị Ty 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:  8764   /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/TTr-

TNMT 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 141,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn 

Phụng - Huỳnh Thị Cúc đang sử dụng tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 5 (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 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 Trần Văn Phụng - 

Huỳnh Thị Cúc; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Văn Phụng - Huỳnh 

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 Trần Văn Phụng - Huỳnh 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 Trần Văn Phụng - Huỳnh 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:  8765   /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/TTr-

TNMT 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 40,1m
2
 do ông Lê Văn Cơ và các đồng thừa kế của 

bà Trần Thị Quýt đang sử dụng tại thửa đất số 102, tờ bản đồ số 5 (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 72, 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 Lê Văn Cơ và các đồng thừa kế của bà Trần Thị 

Quýt; Trường hợp ông Lê Văn Cơ và các đồng thừa kế của bà Trần Thị Quýt 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 Lê Văn 

Cơ và các đồng thừa kế của bà Trần Thị Quýt (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 Lê Văn Cơ và các đồng thừa kế của bà Trần Thị Quýt 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:   8766  /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/TTr-

TNMT 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 54,9m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Châu - Nguyễn Thị 

Lý đang sử dụng tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 5 (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 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 Văn Châu - Nguyễn Thị Lý; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Châu - Nguyễn Thị Lý 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 Châu - Nguyễn Thị Lý (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 Châu - Nguyễn Thị Lý 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:   8767   /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/TTr-

TNMT 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 37m
2
 do ông bà Tôn Thất Toán - Nguyễn Thị 

Phường đang sử dụng tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 5 (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 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 Tôn Thất Toán - Nguyễn Thị Phường; Trường 

hợp ông bà Tôn Thất Toán - Nguyễn Thị Phường 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 Toán - Nguyễn Thị Phường (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 Toán - Nguyễn Thị Phường 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:   8768    /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/TTr-

TNMT 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 31,9m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Hoàng -Phan Thị 

Mận 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 110, 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 Văn Hoàng -Phan Thị Mận; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Hoàng -Phan Thị Mận 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 Hoàng -Phan Thị Mận (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 Hoàng -Phan Thị Mận 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:  8769  /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/TTr-

TNMT 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 33m
2
 do ông bà Trần Đình Anh Tuấn - Lê Thị Hoa 

đang sử dụng tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 5 (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 109, 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 Trần Đình Anh Tuấn - Lê Thị Hoa; Trường 

hợp ông bà Trần Đình Anh Tuấn - 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 ông bà Trần 

Đình Anh Tuấn - 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, ông bà Trần Đình Anh Tuấn - 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:   8770 /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/TTr-

TNMT 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 90,7m
2
 do bà Nguyễn Thị Thương và các đồng 

thừa kế ông Phạm Văn Chiu đang sử dụng tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 8 (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 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 Nguyễn Thị Thương và các đồng thừa kế ông 

Phạm Văn Chiu; Trường hợp bà Nguyễn Thị Thương và các đồng thừa kế ông Phạm 

Văn Chiu 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 Thương và các đồng thừa kế ông Phạm Văn Chiu (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 Thương và các đồng thừa kế ông Phạm Văn Chiu 

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:   8771   /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/TTr-

TNMT 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 9,9m
2
 do ông bà Nguyễn Dần - Nguyễn Thị Kim 

Uyên đang sử dụng tại thửa đất số 189, 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 66, 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 Dần - Nguyễn Thị Kim Uyên; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Dần - Nguyễn Thị Kim Uyên 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 Dần - Nguyễn Thị Kim Uyên (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 Dần - Nguyễn Thị Kim Uyên 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:   8772   /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/TTr-

TNMT 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 90,2m
2
 do ông bà Phan Cảnh Huấn - Nguyễn Thị 

Thu đang sử dụng tại thửa đất số 177, 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 14, 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 Cảnh Huấn - Nguyễn Thị Thu; Trường 

hợp ông bà Phan Cảnh Huấn - 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 ông bà Phan 

Cảnh Huấn - 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, ông bà Phan Cảnh Huấn - 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số: 8773   /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/TTr-

TNMT 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 80,4m
2
 do bà Nguyễn Thị Quảng và các đồng thừa 

kế của ông Nguyễn Vĩnh Lưu đang sử dụng tại thửa đất số 41, 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 39, 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 Quảng và các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Vĩnh Lưu; Trường hợp bà Nguyễn Thị Quảng và các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Vĩnh Lưu 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 Quảng và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Vĩnh Lưu (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 Quảng và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Vĩnh 

Lưu 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:   8774   /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/TTr-

TNMT 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 58,1m
2
 do UBND phường Phú Bình đang sử dụng 

tại thửa đất số 57, 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 54, 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 UBND phường Phú Bình; Trường hợp UBND 

phường Phú 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 UBND 

phường Phú 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, UBND phường Phú 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:   8775    /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/TTr-

TNMT 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 51,7m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Gạt 

- Nguyễn Thị Manh đang sử dụng tại thửa đất số 178, 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 37, 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 Văn Gạt - Nguyễn 

Thị Manh; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Văn Gạt - Nguyễn Thị Manh 

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 Gạt - Nguyễn Thị Manh (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 Gạt - Nguyễn Thị Manh 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:   8776   /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/TTr-

TNMT 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 104m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc 

Tấn - Lê Thị Biên đang sử dụng tại thửa đất số 191, 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 41, 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 Tấn - Lê Thị 

Biên; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Hà Thúc Tấn - Lê Thị Biên 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 Tấn - Lê Thị Biên (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 Tấn - Lê Thị Biên 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:  8777  /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/TTr-

TNMT 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 274,7m
2
 do Chùa Hưng Quang (ông Lê Văn 

Phương đại diện kê khai) đang sử dụng tại thửa đất số 67, 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 28, 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 Chùa Hưng Quang (ông Lê Văn Phương đại diện kê 

khai); Trường hợp Chùa Hưng Quang (ông Lê Văn Phương đại diện kê khai) 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 Chùa Hưng 

Quang (ông Lê Văn Phương đại diện kê khai) (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, Chùa Hưng Quang (ông Lê Văn Phương đại diện kê khai) 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:   8778  /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/TTr-

TNMT 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 175,9m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Phạm Hữu 

Bích - Hồ Thị Chờ đang sử dụng tại thửa đất số 29, 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 29, 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 Phạm Hữu Bích - Hồ Thị 

Chờ; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Phạm Hữu Bích - Hồ Thị Chờ 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 Phạm Hữu Bích - Hồ Thị Chờ (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 Phạm Hữu Bích - Hồ Thị Chờ 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:   8779  /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/TTr-

TNMT 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 134,5m
2
 do các đồng thừa kế ông bà Hồ Văn Vân - 

Hồ Đắc Thị Chút đang sử dụng tại thửa đất số 69, 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 96, 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 ông bà Hồ Văn Vân - Hồ Đắc Thị 

Chút; Trường hợp các đồng thừa kế ông bà Hồ Văn Vân - Hồ Đắc Thị Chút 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 ông bà Hồ Văn Vân - Hồ Đắc Thị Chút (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 ông bà Hồ Văn Vân - Hồ Đắc Thị Chút 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:  8780  /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/TTr-

TNMT 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 105,4m
2
 do ông bà Lâm Văn Sơn - Nguyễn Thị 

Hoa đang sử dụng tại thửa đất số 173, 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 13, 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 Lâm Văn Sơn - Nguyễn Thị Hoa; Trường hợp 

ông bà Lâm Văn Sơn - Nguyễn 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 Lâm 

Văn Sơn - Nguyễn 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 Lâm Văn Sơn - Nguyễn 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8781   /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/TTr-

TNMT 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 47,9m
2
 do các đồng thừa kế ông bà Hoàng Bá Ba-

Tôn Nữ Thị Chắc đang sử dụng tại thửa đất số 101, 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 3, 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 ông bà Hoàng Bá Ba-Tôn Nữ Thị 

Chắc; Trường hợp các đồng thừa kế ông bà Hoàng Bá Ba-Tôn Nữ 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 ông bà Hoàng Bá Ba-Tôn Nữ 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 ông bà Hoàng Bá Ba-Tôn Nữ 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:    8782     /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/TTr-

TNMT 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 144,8m
2
 do ông Hoàng Văn Hữu và các đồng thừa 

kế của bà Trương Thị Hè đang sử dụng tại thửa đất số 162, 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 11, 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 Hoàng Văn Hữu và các đồng thừa kế của bà 

Trương Thị Hè; Trường hợp ông Hoàng Văn Hữu và các đồng thừa kế của bà Trương 

Thị Hè 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 Hoàng 

Văn Hữu và các đồng thừa kế của bà Trương Thị Hè (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 Hoàng Văn Hữu và các đồng thừa kế của bà Trương Thị Hè 

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:   8783   /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/TTr-

TNMT 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 31m
2
 do các đồng thừa kế của bà Trần Thị Huê 

đang sử dụng tại thửa đất số 58, 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 46, 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 bà Trần Thị Huê; Trường hợp 

các đồng thừa kế của bà Trần Thị Huê 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 Trần Thị Huê (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 Trần Thị Huê 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:    8784 /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/TTr-

TNMT 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 103,5m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Duy Xàng - Mai Thị Dịu đang sử dụng tại thửa đất số 113, 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 8, 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 Duy Xàng - Mai 

Thị Dịu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Duy Xàng - Mai Thị Dịu 

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 Xàng - Mai Thị Dịu (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 Xàng - Mai Thị Dịu 

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:  8785   /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/TTr-

TNMT 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 81,4m
2
 do ông Hoàng Văn Cầu đang sử dụng tại 

thửa đất số 8, 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 87, 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 Hoàng Văn Cầu; Trường hợp ông Hoàng Văn 

Cầu 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 Hoàng 

Văn Cầu (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 Hoàng Văn Cầu 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:   8786    /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/TTr-

TNMT 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 166,2m
2
 do các ông bà Phan Thị Diệp Bội - Phan 

Khanh - Phan Thị Diệp Bình. đang sử dụng tại thửa đất số 98, 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 68, 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 ông bà Phan Thị Diệp Bội - Phan Khanh - Phan 

Thị Diệp Bình.; Trường hợp các ông bà Phan Thị Diệp Bội - Phan Khanh - Phan Thị 

Diệp 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 các ông bà 

Phan Thị Diệp Bội - Phan Khanh - Phan Thị Diệp 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, các ông bà Phan Thị Diệp Bội - Phan Khanh - Phan Thị Diệp 

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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8787    /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/TTr-

TNMT 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 81,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lê Đức 

Khánh - Nguyễn Thị Thí đang sử dụng tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 5 (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 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 Đức Khánh - Nguyễn 

Thị Thí; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lê Đức Khánh - Nguyễn Thị Thí 

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 Đức Khánh - Nguyễn Thị Thí (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 Đức Khánh - Nguyễn Thị Thí 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:   8788 /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/TTr-

TNMT 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 190,6m
2
 do ông bà Võ Thuận - Lê Thị Hoa đang sử 

dụng tại thửa đất số 115, tờ bản đồ số 5 (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 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 Võ Thuận - Lê Thị Hoa; Trường hợp ông bà 

Võ Thuận - 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 ông bà Võ 

Thuận - 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, ông bà Võ Thuận - 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:   8789  /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/TTr-

TNMT 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 52,8m
2
 do ông bà Nguyễn Tư Cung - Phan Thị Lan 

Anh 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 46, 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 Tư Cung - Phan Thị Lan Anh; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Tư Cung - Phan Thị Lan 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 

Nguyễn Tư Cung - Phan Thị Lan 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 Nguyễn Tư Cung - Phan Thị Lan 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8790    /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/TTr-

TNMT 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 122,7m
2
 do bà Lưu Thị Thuận và các đồng thừa kế 

của ông Hồ Văn Phiên 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 45, 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 Lưu Thị Thuận và các đồng thừa kế của ông Hồ 

Văn Phiên; Trường hợp bà Lưu Thị Thuận và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn 

Phiên 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 Lưu Thị 

Thuận và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn Phiên (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 Lưu Thị Thuận và các đồng thừa kế của ông Hồ Văn Phiên 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:  8791   /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/TTr-

TNMT 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 38,7m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Ánh - Trương Thị 

Thúy đang sử dụng tại thửa đất số 45, tờ bản đồ số 5 (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 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 Văn Ánh - Trương Thị Thúy; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Ánh - Trương Thị Thúy 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 Ánh - Trương Thị Thúy (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 Ánh - Trương Thị Thúy 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:   8792  /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/TTr-

TNMT 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 15,4m
2
 do bà Phan Thị Kim đang sử dụng tại thửa 

đất số 23, tờ bản đồ số 4 (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 1, 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 Kim; Trường hợp bà Phan Thị Kim 

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 

Kim (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 Kim 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:   8793    /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/TTr-

TNMT 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 70,6m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Lữ Hữu Cử 

- Đặng Thị Điền đang sử dụng tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 5 (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 1, 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 Lữ Hữu Cử - Đặng Thị 

Điền; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Lữ Hữu Cử - Đặng Thị Điền 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 Lữ Hữu Cử - Đặng Thị Điền (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 Lữ Hữu Cử - Đặng Thị Điền 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: 8794  /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/TTr-

TNMT 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 137,6m
2
 do ông bà Trần Hữu Phước - Nguyễn Thị 

Huế đang sử dụng tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 4 (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 1, 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 Hữu Phước - Nguyễn Thị Huế; Trường 

hợp ông bà Trần Hữu Phước - 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 ông bà Trần 

Hữu Phước - 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, ông bà Trần Hữu Phước - 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 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:  8795 /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/TTr-

TNMT 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 33,9m
2
 do ông bà Nguyễn Văn Quốc - Ngô Thị 

Hằng đang sử dụng tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 4 (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 5, tờ bản đồ số 1, 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 Quốc - Ngô Thị Hằng; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Văn Quốc - Ngô Thị Hằng 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 Quốc - Ngô Thị Hằng (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 Quốc - Ngô Thị Hằng 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:    8796 /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/TTr-

TNMT 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 111,5m
2
 do ông bà Lê Văn Phương - Trần Thị Tiện 

đang sử dụng tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 4 (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 1, 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 Phương - Trần Thị Tiện; Trường hợp 

ông bà Lê Văn Phương - Trần Thị Tiện 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 Phương - Trần Thị Tiện (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 Phương - Trần Thị Tiện 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:   8797   /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/TTr-

TNMT 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 39,7m
2
 do các ông bà Trần Thị Quýt - Hoàng 

Thanh Cầu - Lê Thị Hạnh đang sử dụng tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 5 (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 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 ông bà Trần Thị Quýt - Hoàng Thanh Cầu - Lê 

Thị Hạnh; Trường hợp các ông bà Trần Thị Quýt - Hoàng Thanh Cầu - Lê Thị Hạnh 

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 ông bà 

Trần Thị Quýt - Hoàng Thanh Cầu - Lê Thị Hạnh (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 ông bà Trần Thị Quýt - Hoàng Thanh Cầu - Lê Thị Hạnh 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:   8798 /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/TTr-

TNMT 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 85,6m
2
 do ông Lê Viết Trung đang sử dụng tại thửa 

đất số 92, tờ bản đồ số 5 (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 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 Lê Viết Trung; Trường hợp ông Lê Viết Trung 

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 Lê Viết 

Trung (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 Lê Viết Trung 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:   8799/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/TTr-

TNMT 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 192,7m
2
 do bà Hồ Thị Lai đang sử dụng tại thửa 

đất số 96, 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 100, 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 Hồ Thị Lai; Trường hợp bà Hồ Thị Lai 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 Hồ Thị Lai 

(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 Hồ Thị Lai 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:  8800  /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/TTr-

TNMT 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 118,9m
2
 do ông bà Phan Phùng - Nguyễn Thị Ít 

đang sử dụng tại thửa đất số 98, 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 2, 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 Phùng - Nguyễn Thị Ít; Trường hợp ông 

bà Phan Phùng - Nguyễn Thị Ít 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 

Phùng - Nguyễn Thị Ít (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 Phùng - Nguyễn Thị Ít 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:  8801    /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/TTr-

TNMT 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 77,9m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn 

Đắc Minh - Hà Thị Chắc đang sử dụng tại thửa đất số 132, 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 5, 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 Đắc Minh - Hà 

Thị Chắc; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Đắc Minh - Hà 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 Nguyễn Đắc Minh - Hà 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 Nguyễn Đắc Minh - Hà 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:  8802  /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/TTr-

TNMT 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 24,9m
2
 do ông Nguyễn Hải và các đồng thừa kế 

của bà Nguyễn Thị Yên đang sử dụng tại thửa đất số 76, 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 106, 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 Nguyễn Hải và các đồng thừa kế của bà Nguyễn 

Thị Yên; Trường hợp ông Nguyễn Hải và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Yên 

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 

Hải và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Yên (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 Hải và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Yên 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:  8803    /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/TTr-

TNMT 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 44,8m
2
 do ông bà Nguyễn Vũ - Huỳnh Thị Bé đang 

sử dụng tại thửa đất số 76, 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 102, 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 Vũ - Huỳnh Thị Bé; Trường hợp ông 

bà Nguyễn Vũ - Huỳnh Thị Bé 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 Vũ - Huỳnh Thị Bé (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 Vũ - Huỳnh Thị Bé 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:  8804   /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/TTr-

TNMT 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 24m
2
 do ông bà Nguyễn Giàu - Trần Thi Bê đang 

sử dụng tại thửa đất số 76, 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 104, 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 Giàu - Trần Thi Bê; Trường hợp ông 

bà Nguyễn Giàu - Trần Thi Bê 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 Giàu - Trần Thi Bê (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 Giàu - Trần Thi Bê 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:   8805    /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/TTr-

TNMT 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 82,9m
2
 do các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Nộ 

đang sử dụng tại thửa đất số 46, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Nộ; Trường hợp 

các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Nộ 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 Nộ (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 Nộ 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:  8806  /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/TTr-

TNMT 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 90m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh 

Thưởng - Nguyễn Thị Tang đang sử dụng tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 5 (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 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 Thưởng - 

Nguyễn Thị Tang; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Huỳnh Thưởng - 

Nguyễn Thị Tang 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 Thưởng - Nguyễn Thị Tang (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 Thưởng - Nguyễn Thị Tang 

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:    8807 /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/TTr-

TNMT 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 89,8m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Đỗ Nghĩa - 

Võ Thị Huế đang sử dụng tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 5 (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 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 Đỗ Nghĩa - Võ Thị Huế; 

Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Đỗ Nghĩa - Võ 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 Đỗ Nghĩa - Võ 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 Đỗ Nghĩa - Võ 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 

 

 

 

 

 

 

Trần Song 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:   8808  /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/TTr-

TNMT 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 277,9m
2
 do các đồng thừa kế củaông bà Phạm 

Thưởng - Nguyễn Thị Thêm đang sử dụng tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 5 (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 1, 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 củaông bà Phạm Thưởng - Nguyễn 

Thị Thêm; Trường hợp các đồng thừa kế củaông bà Phạm Thưởng - Nguyễn Thị 

Thêm 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 củaông bà Phạm Thưởng - Nguyễn Thị Thêm (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 củaông bà Phạm Thưởng - Nguyễn Thị Thêm 

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:    8809  /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/TTr-

TNMT 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 52,2m
2
 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 1, 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:    8810   /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/TTr-

TNMT 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 76,6m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Trần Quang 

Tựu - Trần Thị Châu đang sử dụng tại thửa đất số 115, 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 5, 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 Quang Tựu - Trần 

Thị Châu; Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Trần Quang Tựu - Trần 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 Trần Quang Tựu - Trần 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 Trần Quang Tựu - Trần 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. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

Số:   8811  /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/TTr-

TNMT 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 13,4m
2
 do UBND phường Phú Bình 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 111, 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 UBND phường Phú Bình; Trường hợp UBND 

phường Phú 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 UBND 

phường Phú 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, UBND phường Phú 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:      8812 /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/TTr-

TNMT 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 45m
2
 do bà Nguyễn Thị Hường đang sử dụng tại 

thửa đất số 32, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Hường; Trường hợp bà Nguyễn Thị 

Hường 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 Hường (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 Hường 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:   8813   /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/TTr-

TNMT 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 0,1m
2
 do ông bà Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty đang 

sử dụng tại thửa đất số 122, tờ bản đồ số 5 (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 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 Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty; Trường hợp ông 

bà Phan Văn Dũng - Hồ Thị Ty 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 Dũng - Hồ Thị Ty (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 Dũng - Hồ Thị Ty 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:   8814 /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/TTr-

TNMT 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 0,3m
2
 do các đồng thừa kế của ông bà Võ Xuân - 

Đỗ Thị Nưa đang sử dụng tại thửa đất số 70, 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 94, 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 Võ Xuân - Đỗ Thị Nưa; 

Trường hợp các đồng thừa kế của ông bà Võ Xuân - Đỗ Thị Nưa 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 Xuân - Đỗ Thị Nưa (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 Xuân - Đỗ Thị Nưa 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:   8815   /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/TTr-

TNMT 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 114,9m
2
 do ông bà Nguyễn Hòe - Phạm Thị Ánh 

Tuyết đang sử dụng tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Hòe - Phạm Thị Ánh Tuyết; Trường 

hợp ông bà Nguyễn Hòe - Phạm Thị Ánh Tuyết 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 Hòe - Phạm Thị Ánh Tuyết (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 Hòe - Phạm Thị Ánh Tuyết 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:   8816   /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/TTr-

TNMT 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 127,6m
2
 do bà Nguyễn Thị Thu đang sử dụng tại 

thửa đất số 29, tờ bản đồ số 10 (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 1, 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 Thu; Trường hợp bà 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 bà 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, bà Nguyễn Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
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