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THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu 

hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động (đoạn qua xã Đức Hợp) 

  

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê 

duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2021; 

Căn cứ các Quyết định: số 1681/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp 

đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động; số 409/QĐ-UBND ngày 

30/01/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim 

Động; số 467/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 huyện Kim Động; 

Căn cứ vào hiện trạng sử dụng tại vị trí khu đất thu hồi; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Kim Động thông báo như sau: 

1. Thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Tuấn 

- Địa chỉ thường trú: Xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng: 14,2 m2 đất. 

- Vị trí khu đất thu hồi: Thửa đất số 1662 thuộc tờ bản đồ số 10 tỷ lệ 1/2000 

xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Đăng ký đất đai 

trích lục ngày 20/01/2022. 

- Loại đất đang sử dụng: BHK (Đất bằng trồng cây hằng năm khác). 

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện Dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động;  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 90 ngày đối với đất 

nông nghiệp; 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày ban hành Thông 

báo thu hồi đất. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Không phải thực hiện 

tái định cư. 



2 

 

Ông, bà Lê Văn Tuấn có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện, UBND xã Đức Hợp để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo 

đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp 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: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban QLDA; 

- Như mục 1; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đinh Quang Hào 
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