
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỨ XÃ 

Số: 92/TB - UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Tứ Xã, ngày 22  tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v: Thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu 

dân cư nông thôn tại địa bàn Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 39/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số: 2021/QĐ- UBND của UBND huyện Lâm Thao ngày 

19/4/2019 V/v: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư nông thôn trên địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao; 

Căn cứ Văn bản: 4075/UBND-KTN ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Phú 

Thọ V/v: chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Tứ Xã, 

huyện Lâm Thao; 

Căn cứ Thông báo số 143/TB- UBND của UBND huyện lâm Thao ngày 

11/10/2019 về việc Thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu 

dân cư nông thôn tại địa bàn Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, 

UBND xã Tứ Xã thông báo tới:  

- Bà: Khổng Thị Tu – Khu 10 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

- Bà: Khổng Thị Duyên –  Khu 7 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

- Bà: Khổng Thị Dung – 87/434/20 Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, 

Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

 - Ông: Khổng Đình Chiến-    

- Bà: Khổng Thị Huệ - Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 

Là những người liên quan đến tài sản thửa kế của ông: Khổng Đình Nhiên ( Đã chết) 

Có các thửa ruộng: - Số thửa: 103, diện tích: 388 m2, tờ bản đồ số 6. 

                                    - Số thửa: 338, diện tích: 309 m2, tờ bản đồ số 11. 

                                    - Số thửa: 653, diện tích: 395 m2, tờ bản đồ số 11. 

                                    - Số thửa: 103-1, diện tích: 244 m2, tờ bản đồ số 6. 

                                    - Số thửa: 664, diện tích: 590 m2, tờ bản đồ số 11. 

          Các thửa ruộng nói trên nằm trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng thực 

hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại địa bàn Xã Tứ 

Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Để tiến hành các bước làm thủ tục thu hồi 

theo đúng trình tự quy định của pháp luật, UBND xã thông báo tới các ông, bà 

có liên quan đến Tài sản thừa kế là các thửa ruộng nêu trên về gặp bộ phận Tư 

pháp xã Tứ Xã để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thừa kế theo quy định. 

            Thời gian: Từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 



             Nhận được thông báo này, đề nghị ông, bà có mặt đúng thời gian, địa 

điểm trên để làm việc, nếu trong thời gian trên ông, bà không đến UBND xã làm 

các thủ tục hoặc không có các giấy tờ ủy quyền, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ 

tục thu hồi đất theo Luật định. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-Trang TTĐT huyện Lâm Thao (Phối hợp); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Luận 
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