
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:           /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Văn Đức, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thu hồi bổ sung đất nông nghiệp  

  phục vụ công tác bồi thường GPMB c«ng tr×nh: X©y dùng Khu dân cư mới 
VÜnh Đại, Điểm dân cư số 1 Đông Xá, xã V¨n §øc, thị xã Chí Linh (nay là 

phường Văn Đức, thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương  

          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, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của 
HĐND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án công 
trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công trình công cộng; cho phép 
chuyển mục đích trồng lúa trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ thông báo thu hồi đất số 101/TB-UBND ngày 19/12/2018, số 10 ngày 
25/01/2019 của UBND thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh) về việc thu hồi 
đất để thực hiện dự án xây dưng Khu dân cư mới Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thị xã Chí 
Linh (nay là phường Văn Đức, thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương.

Căn cứ thông báo thu hồi đất số 47/TB-UBND ngày 28/3/2018 của UBND 
thành phố Chí Linh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dưng Điểm dân cư số 
1 Đông Xá, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh (nay là phường Văn Đức, thành phố Chí 
Linh), tỉnh Hải Dương.
          UBND phường Văn Đức lập tờ trình về việc đề nghị thu hồi bổ sung đất nông 
nghiệp phục vụ công tác bồi thường GPMB x©y dùng Khu dân cư mới Vĩnh Đại và 
Điểm dân cư Đông Xá, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh (nay là phường Văn Đức, thành 
phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương.
         1. Về vị trí, diện tích đất:

- Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi thu hồi: 1.570,0 m2 trong đó: 
          - Gồm các thửa đất số 183, 192, 193, 237, 266, 341 thuộc các tờ bản đồ địa 
chính số 15 phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cụ thể:
            + Thửa đất số 183, diện tích 788 m2, hộ ông Nguyễn Văn Hài



            + Thửa đất số 266, diện tích 173m2, hộ ông Nguyễn Văn Hài
            + Thửa đất số 237, diện tích 168 m2, hộ ông Nguyễn Văn Lượng
            + Thửa đất số 192, diện tích 40 m2, hộ ông Nguyễn Văn Duyên
            + Thửa đất số 193, diện rích 82 m2, hộ ông Nguyễn Văn Duyên
            + Thửa đất số 341, diện tích 132 m2, hộ ông Nguyễn Văn Nguyệt
            Và thửa đất số 237, diện tích 187 m2, thuộc tờ bản đồ số 42, hộ ông Nguyễn 
Văn Tá

- Loại đất đang sử dụng: 
 + Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 1.570,0 m2

           2. Căn cứ đề nghị thu hồi bổ sung 
           Các thửa đất trên đều nằm trong ranh giới thực hiện dự án nhưng khi đo đạc, 
thống kê xác định diện tích chưa đúng và số diện tích còn lại của thửa đất khi thu hồi 
còn ít khó canh tác.

Vậy UBND phường Văn Đức lập tờ trình đề nghị UBND thành phố, Phòng 
Tài nguyên - Môi trường, Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố Chí Linh xem 
xét quyết định./.

Nơi nhận:
-UBND thành phố, Phòng TNMT;
- Hội đồng GPMB thành phố;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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