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Tam Điệp, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

           Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình  

đường vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm bảo an sinh và 

phát triển kinh tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thị xã Tam Điệp 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;                                                                                                                                        

Căn cứ Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sủa đổi một số Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT- BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện trình tự, thủ tục 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình; 

   Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 20/5/2011của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vành đai cấp bách chống 

lũ quét thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của xã miền 

núi khó khăn thị xã Tam Điệp; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường 

vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển kinh 

tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thị xã Tam Điệp; Quyết định số 537/QĐ-

UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 
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xây dựng công trình đường vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm 

bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thị xã Tam 

Điệp. 

  Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

   Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp thông báo như sau: 

   1. Thu hồi đất: Thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý 

và sử dụng thuộc xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. 

  - Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Đông Sơn. 

  - Diện tích đất dự kiến thu hồi: 0,2 ha.  

  - Vị trí khu đất: Tại tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đông Sơn lập năm 

2001, tỷ lệ 1/2000. 

         - Loại đất: Đất trồng cây lâu năm, đất thủy lợi, đất chưa sử dụng... 

(Có bảng tổng hợp dự kiến thu hồi đất kèm theo) 

 - Lý do thu hồi đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 

vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển kinh 

tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thị xã Tam Điệp. 

   3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Dự kiến từ tháng 8/2022. 

  4. Tái định cư: Không có tái định cư. 

  * Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi GPMB của dự án có 

trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố 

Tam Điệp, UBND xã Đông Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan 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, tái định cư. Trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân nào 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 thực 

hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

 UBND thành phố Tam Điệp thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 

liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng BT, HT và TĐC thành phố; 

- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô 

thị, Tài chính - Kế hoạch;          

- UBND xã Đông Sơn;  

- Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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