
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TP. Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT
Để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Đường vành đai I

(đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn), thành phố Hải Dương.

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 về thu hồi đất để 
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Khoản 3 Điều 
66 Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền thu hồi đất; Điều 67 Luật Đất đai năm 
2013 về thông báo thu hồi đất và Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 về trình tự thủ 
tục thu hồi đất;

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố 
quyết định thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo 
quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 
thành phố Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hải Dương về việc Quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Đường vành đai I (đoạn từ xã Liên 
Hồng đến xã Ngọc Sơn).

Căn cứ Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của 
UBND thành phố Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự 
án: Đầu tư xây dựng Đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn);

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 
2196/TTr-TNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương thông báo như sau:
1. Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và UBND phường Tân 

Hưng, Thạch Khôi và xã Gia Xuyên (Có danh sách cụ thể kèm theo).
1.1. Vị trí khu đất tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương.
- Diện tích đất dự kiến thu hồi là: 71072,0m2. Gồm các loại đất sau:
+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC):                               6.808,0m2



+ Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK):                                     20.201,0m2

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):                             26.594,0m2

+ Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC):                                        433,0m2

+ Đất giao thông (DGT):                                          7.058,0m2

+ Đất thủy lợi (DTL):                               9.770,0m2

+ Đất nghĩa địa (NTD):                                                                    191,0m2

+ Đất phi nông nghiệp khác (PNK):                                                  17,0m2

Vị trí giới hạn khu đất được xác định trên cơ sở Trích lục thu hồi đất theo 
mảnh đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính số 3 và số 4, tỷ lệ 1/1000, tại phường 
Tân Hưng, thành phố Hải Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải 
Dương nghiệm thu và ký xác nhận ngày 26 tháng 10 năm 2021.

1.2. Vị trí khu đất tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương.
- Diện tích đất dự kiến thu hồi là: 67534,5m2. Gồm các loại đất sau;
+ Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK):                                     38.570,0m2

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):                                      1.553,0m2

+ Đất nông nghiệp khác (NHK):                                                      605,0m2

+ Đất trồng cây lâu năm(CLN):                                                    5.879,0m2

+ Đất giao thông (DGT):                                           15.257,0m2

+ Đất thủy lợi (DTL):                            4.394,0m2

+ Đất ở đô thị (ODT):                                                                   1.184,5m2

+ Đất năng lượng (DNL):                                                                  70,0m2

+ Đất nghĩa địa (NTD):                                                                      22,0m2

Vị trí giới hạn khu đất được xác định trên cơ sở Trích lục thu hồi đất theo 
mảnh đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính số 2 và số 3, tỷ lệ 1/2000, tại phường 
Thạch Khôi, thành phố Hải Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Hải Dương nghiệm thu và ký xác nhận ngày 26 tháng 10 năm 2021.

1.3. Vị trí khu đất tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương.
- Diện tích đất dự kiến thu hồi là: 98.607.0m2. Gồm các loại đất sau:
+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC):                               5.870,0m2

+ Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK):                                     76.278,0m2

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):                               2.334,0m2

+ Đất nghĩa địa (NTD):                                                                  171,0 m2

+ Đất trồng cây lâu năm(CLN):                                                       940,0m2

+ Đất sông (SON):                                                                           941,0m2

+ Đất giao thông (DGT):                                          8.255,0m2

+ Đất thủy lợi (DTL):                               3.372,0m2



+ Đất năng lượng (DNL):                                  144,0m2

+ Đất sản xuất kinh doanh (DTL):                                             302,0m2

Vị trí giới hạn khu đất được xác định trên cơ sở Trích lục thu hồi đất theo 
mảnh đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính số 4 và số 5,  tỷ lệ 1/1000, tại xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải 
Dương nghiệm thu và ký xác nhận ngày 26 tháng 10 năm 2021.

2. Lý do thu hồi đất
Theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
Để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Đường vành đai I (đoạn từ xã Liên 

Hồng đến xã Ngọc Sơn), thành phố Hải Dương. 
3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
Trong thời gian bắt đầu từ ngày 05 tháng 11 năm 2021 đến ngày 05 tháng 

3 năm 2022 (Cụ thể do Ban GPMB thành phố thành phố Hải Dương làm việc 
với UBND phường Tân Hưng, Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, các khu dân cư và 
các hộ dân).

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư
- Sau khi UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức 
sử dụng đất bị thu hồi phục vụ dự án. UBND thành phố sẽ tổ chức tiến hành chi 
trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức theo quy định.

- Về tái định cư: Theo quy định của pháp luật.
Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (có tên trong danh sách kèm theo) có 

trách nhiệm phối hợp với Ban GPMB thành phố, UBND phường Tân Hưng, 
Thạch Khôi và xã Gia Xuyên thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 
diện tích đất, thống kê nhà ở, cây cối hoa màu, tài sản khác gắn liền với đất..., để 
lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 
thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 
bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;                
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, PCT UBND TP (Ô. Long);
- Các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH;
- Ban GPMB TP;
- UBND phường, xã: Tân Hưng, Thạch Khôi, 
  Gia Xuyên;
- Hộ gia đình, cá nhân, có tên kèm theo TB;
- Lưu: VT, TNMT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng

 

(để báo cáo)
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