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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai kế hoạch kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền  

với đất thuộc công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch 

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/08/2015 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện 

Côn Đảo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Phan Chu 

Trinh nối dài theo quy hoạch; 

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện Côn 

Đảo về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

để thực hiện dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; 

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất từ số 564 đến 579/TB-UBND ngày 

15/9/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện 

công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch. 

Triển khai thực hiện các thông báo thu hồi đất của UBND huyện Côn Đảo, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các tổ chức, hộ gia đình có đất thu hồi thời gian, địa điểm kiểm kê như sau: 

1. Thời gian tiến hành kiểm kê công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài 

theo quy hoạch như sau: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 23/9/2021 (Thứ Năm) 

đến khi hoàn tất công tác kiểm kê (Thời gian dự kiến kiểm kê theo danh sách 

đính kèm). 

2. Địa điểm: Khu vực đất thu hồi để thực hiện công trình Đường Phan Chu 

Trinh nối dài theo quy hoạch. 

3. Những chính sách, văn bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan 

đến dự án. Đề nghị liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 28, đường Tôn Đức 

Thắng, hoặc qua số điện thoại: 0254.3830.235 để được hướng dẫn. 

4. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Chủ đầu tư dự án) đề 

nghị đơn vị đo đạc phối hợp với Đoàn kiểm kê xác định và cắm mốc ranh giới 

đất thu hồi cho các hộ dân để làm cơ sở kiểm kê. 
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5. Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông tin 

trên phương tiện truyền thanh, truyền hình; Phòng Văn hóa – Thông tin đăng 

thông báo này trên cổng thông tin điện tử của huyện cho người dân được biết nội 

dung thông báo này để chủ động phối hợp kiểm kê. 

6. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử đại diện tham gia đoàn kiểm 

kê có mặt đúng giờ và xuyên suốt trong công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất bị thiệt hại và ảnh hưởng bởi dự án.  

7. Kính đề nghị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo hỗ trợ cử đại diện tham gia phối 

hợp với đoàn kiểm kê để xác định chủng loại, phẩm chất, số lượng các cây rừng 

trong phạm vi 2.085,6m
2
 đất rừng phòng hộ bị thu hồi. 

8. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi photo chuẩn bị trước một 

số giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu gia đình (photo 

đầy đủ các nhân khẩu trong hộ), chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công 

dân) để cung cấp cho đoàn kiểm kê tại buổi làm việc. 

Thông báo này thay cho giấy mời đến các các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

BĐH khu dân cư số 2; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và các 

thành viên tham gia kiểm kê./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng VHTT (t/b);  

- Trung tâm VH-TT và TT (t/b); 

- BQLDA ĐTXD huyện (p/h kiểm kê); 

- Phòng TN&MT (p/h kiểm kê);  

- CNVPĐKĐĐ huyện (p/h kiểm kê); 

- Phòng Kinh tế (p/h kiểm kê); 

- Hạt Kiểm lâm Côn Đảo (p/h kiểm kê); 

- KDC số 2 (p/h kiểm kê); 

- BCTMTCS KDC số 2 (p/h kiểm kê) 

- Các hộ dân có đất thu hồi; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT 

Công trình: Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch  

(Kèm theo Thông báo số ………/TB-PTQĐ ngày …..../9/2021  

của Trung tâm Phát triển quỹ đất) 
 

STT Người sử dụng đất Thời gian kiểm kê Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Từ 14 giờ 00 phút ngày 23 

tháng 9 năm 2021  

 

2 Vũ Viết Thắng  

3 Nguyễn Xuân Loan  

4 

Nguyễn Thanh Sơn CSD 

Nguyễn Văn Tài CSD Trần Thị 

Thu Trinh 

 

5 Nguyễn Thị Cẩm Lành  

6 

Nguyễn Thanh Sơn CSD 

Nguyễn Tấn Lộc CSD Nguyễn 

Thị Mỹ Phương CSD Nguyễn 

Thị Kim Thảo 

 

7 Đặng Ngọc Quyết  

8 Nguyễn Thị Lan  

9 Hoàng Hữu Thân 

Từ 08 giờ 00 phút ngày 24 

tháng 9 năm 2021 

 

10 Nguyễn Văn Lung  

11 Võ Đình Thiều  

12 Vũ Thị Kim Nhanh  

13 Nguyễn Văn Bé  

14 Sung Kiêng  

15 Đặng Văn Phát  

16 Đất UBND huyện quản lý 
Từ 10 giờ 00 phút ngày 24 

tháng 9 năm 2021 
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