
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2018 

 

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

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trục  

phía bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo (đợt 2) 

 

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 4620/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh về 

việc thoả thuận địa điểm và hướng tuyến công trình Đường Trục phía bắc khu 

trung tâm huyện Côn Đảo; 

Căn cứ Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trục phía bắc khu 

trung tâm huyện Côn Đảo; 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện 

Côn Đảo về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trục phía bắc khu trung tâm huyện 

Côn Đảo; 

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất số 360/TB-UBND, 362/TB-UBND đến 

389/TB-UBND, 391/TB-UBND đến 447/TB-UBND, 449/TB-UBND đến 

481/TB-UBND ngày 25/9/2018; 485/TB-UBND đến 489/TB-UBND ngày 

01/10/2018;  509/TB-UBND, 510/TB-UBND, 511/TB-UBND, 515/TB-UBND 

ngày 15/10/2018 của UBND huyện Côn Đảo (Tổng cộng 127 Thông báo thu hồi 

đất) về việc thu hồi 266.595,9m
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 đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc 

các Khu dân cư số 2, 3, 7, 9 huyện Côn Đảo để giao Ban QLDA chuyên ngành 

Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường Trục phía bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo; 

Triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm số 178/KH-UBND, UBND huyện Côn Đảo thông báo đến các tổ chức, hộ 

gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi thời gian, địa điểm kiểm kê như sau: 

1. Thời gian tiến hành kiểm kê đợt 2 công trình Đường Trục phía bắc khu 

trung tâm huyện Côn Đảo:  
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Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/12/2018 (Thứ hai) đến hết ngày 

26/12/2018 (Thứ tư), dự kiến trong 05 ngày.  

(Danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thời gian cụ thể thực hiện 

kiểm kê được đính kèm theo Thông báo này) 

2. Địa điểm: Khu vực đất thu hồi thuộc các Khu dân cư số 2, 3, 7, 9 huyện 

Côn Đảo. 

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: 064.3830.235 để được hướng dẫn. 

4. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiến hành đo đạc hiện trạng thực tế đất đai các hộ dân 

đang sử dụng trong khu vực thu hồi và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc làm 

cơ sở để Tổ kiểm kê tiến hành kiểm kê. 

5. Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình 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 để 

chủ động phối hợp kiểm kê. 

6. Đề nghị Trưởng các khu dân cư số 2, 3, 7, 9 thông báo cho các tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân có sở hữu đất đai, hoa màu, vật kiến trúc tại khu vực xây 

dựng dự án được biết để phối hợp kiểm kê theo danh sách đính kèm. 

7. Đề nghị các thành viên được cử tham gia tổ kiểm kê có mặt  đúng giờ để 

tổ kiểm kê tiến hành làm việc.  

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

BĐH và BCT Mặt trận cơ sở các khu dân cư số 2, 3, 7, 9, các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có đất bị thu hồi và các thành viên tham gia kiểm kê./.  

 

Nơi nhận:                                                                    KT.CHỦ TỊCH 

- Phòng TN&MT;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- CNVPĐKĐĐ huyện; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng VHTT; Đài TT-TH; 

- Trung tâm PTQĐ; 

- BĐH và BCT MTCS các KDC số 2, 3, 7, 9; 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 

- Lưu: VT. 
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