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THÔNG BÁO  

Điều chỉnh nội dung Thông báo thu hồi đất số 331/TB-UBND ngày 

09/6/2021 của UBND huyện Đình Lập Để thực hiện dự án: Giải phóng 

 mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hoá, thể thao  

và khu dân cư huyện Đình Lập 

 

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 Thông báo số 331/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện 

Đình Lập Để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung 

tâm văn hoá, thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra hồ sơ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt 

bằng ngày 23/3/2022 của UBND thị trấn Đình Lập; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

74/TTr-TNMT ngày 23/3/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung tổng diện tích thu hồi, tại mục 1 Thông báo thu 

hồi đất số số 331/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Đình Lập, từ: 

“- Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.548,9 m2. 

STT 

Theo bản đồ địa chính Diện tích 

dự kiến 

thu hồi 

(m2) 

Địa chỉ thửa đất 
Số tờ 

bản đồ  

Số hiệu 

thửa đất 

Mã loại 

đất đang 

sử dụng 

1 2 143 CLN 132,0 
Đồi Tròn thuộc khu 7 và 

khu 8, thị trấn Đình Lập 

2 2 147 RSX 3.278,9 
Đồi Tròn thuộc khu 7 và 

khu 8, thị trấn Đình Lập 

3 2 148 RSX 1.138,0 
Đồi Tròn thuộc khu 7 và 

khu 8, thị trấn Đình Lập 

Tổng   4.548,9  



2 

” thành “- Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.416,9 m2; 

STT 

Theo bản đồ địa chính Diện tích 

dự kiến 

thu hồi 

(m2) 

Địa chỉ thửa đất 
Số tờ 

bản đồ  

Số hiệu 

thửa đất 

Mã loại 

đất đang 

sử dụng 

1 2 147 RSX 3.278,9 
Đồi Tròn thuộc khu 7 và 

khu 8, thị trấn Đình Lập 

2 2 148 RSX 1.138,0 
Đồi Tròn thuộc khu 7 và 

khu 8, thị trấn Đình Lập 

Tổng   4.416,9  

” 

2. Lý do điều chỉnh: Theo Biên bản kiểm tra hồ sơ địa chính phục vụ công 

tác giải phóng mặt bằng ngày 23/3/2022 của UBND thị trấn Đình Lập. 

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại thông báo này, thực hiện theo 

Thông báo số 331/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Đình Lập Để 

thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hoá, 

thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập. 

4. Giao UBND thị trấn Đình Lập có trách nhiệm giao Thông báo này cho 

ông Trần Văn Biền; phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thực hiện 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn Đình Lập, địa điểm sinh hoạt chung 

của khu dân cư nơi có đất thu hồi theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như mục 4;   
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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