
                

                     
 

                                     

               Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

Số: 1088   /TB-UBND 

 

      Phan Thiết, ngày  12  tháng 11 năm 2021 

          

 ề việc thu hồi, hủy bỏ  hông báo số 916/  -UBND ngày 26/9/2019; 

 hông báo số 365/  -U    ngày 25/6/2020 và  hông báo số 835/  - 

UBND ngày 26/10/2020 của U    thành phố  han  hiết để 

xây dựng dự án  rạm bơm tăng áp  hú  ài 2, 

phường  hú  ài, thành phố  han  hiết 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ  iều 62 Luật   t đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/N -CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật   t đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đ t; 

Căn cứ Nghị định 01/2017/N -CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật   t đai; 

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

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

khi Nhà nước thu hồi đ t; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đ t, cho thuê đ t, 

chuyển mục đích sử dụng đ t, thu hồi đ t; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/N -CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật   t đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật   t đai; 

Căn cứ Quyết định số 08/2015/Q -UBND ngày 02/3/2015 của UBND 

tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 05/2018/Q -UBND ngày 25/01/2018 của 

UBND tỉnh Bình Thuận, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 08/2015/Q -UBND ngày 02/03/2015 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đ t trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 3041/Q -UBND ngày 06/11/2018 

của UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty Cổ phần C p thoát nước Bình 

Thuận thực hiện dự án Trạm bơm Tăng áp Phú Hài 2, thành phố Phan Thiết; 
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Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-UBND ngày 25/7/2019 của H ND tỉnh 

Bình Thuận về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đ t 

trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đ t bổ sung 

thực hiện năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 3200/Q -UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh 

về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đ t đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đ t 

05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 870/Q -UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đ t năm 2018 của thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 3129/Q -UBND ngày 05/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đ t đến năm 2020 của thành phố  

Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 3130/Q -UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đ t năm 2019 của thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 1273/Q -UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đ t năm 2020 của thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 1290/Q -UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đ t năm 2021 của thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Thông báo số 235/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về  

việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kết quả rà soát danh mục dự án sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự 

án chuyển mục đích sử dụng đ t trồng lúa, đ t rừng phòng hộ và danh mục dự án 

thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đ t thực hiện trong năm 2022; 

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

2501/TTr-TNMT ngày 01/11/2021, 

UBND thành phố Phan Thiết thông báo như sau: 

1. Thu hồi, hủy b  các Thông báo sau đây: 

- Thông báo thu hồi đ t số 916/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND 

thành phố Phan Thiết đối với hộ bà Trần Thị Hạnh để xây dựng công trình Trạm 

bơm tăng áp Phú Hài 2 tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 

- Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 của UBND thành phố 

Phan Thiết về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đ t số 916/TB-UBND ngày 

26/9/2019 của UBND thành phố Phan Thiết đối với hộ bà Trần Thị Hạnh để xây 

dựng công trình Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2 tại phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết. 

- Thông báo số 835/TB-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố 

Phan Thiết về việc điều chỉnh Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 của 

UBND thành phố Phan Thiết. 

2. Lý do thu hồi, hủy b : Thông báo số 916/TB-UBND ngày 26/9/2019; 

Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 và Thông báo số 835/TB-UBND 
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ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Phan Thiết ban hành không đúng quy 

định của pháp luật.  

3. Giao UBND phường Phú Hài chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển 

quỹ đ t thành phố và Công ty Cổ phần C p thoát nước Bình Thuận trao Thông 

báo này cho bà  ặng Thị Nguyệt Anh; đồng thời, niêm yết Thông báo này tại trụ 

sở UBND phường Phú Hài và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi 

có đ t thu hồi. 

4. Giao Văn phòng H ND và UBND thành phố Phan Thiết có trách nhiệm 

đăng tải Thông báo này trên Trang Thông tin điện tử của thành phố Phan Thiết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Mục 3 và Mục 4; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Chi nhánh VP K   Phan Thiết; 
- Lưu: VT, QL  .                                                   
 

                    

             

  Ó          

 

 

 

 

                     Lê  ăn  hơn 
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