
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số :              /TTPTQĐ -  PT                 Khánh Hòa, ngày        tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:
                 - Báo Khánh Hoà;

       - Đai Truyên thanh Nha Trang.

Căn cứ Thông báo số 109/TB-HĐBT ngày 07/5/2019 của Hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang V/v Đo đạc, kê khai, kiểm đếm 
xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Môi trường bền vững các 
thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang. Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh 
Hoà đề nghị Báo Khánh Hoà va Đai Truyên thanh Nha Trang đăng phat nội dung 
như sau:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Môi trường bền vững Các 
thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang thông báo: 

1.  Thời gian thực hiện đo đạc, kê khai, kiểm đếm:  Từ ngày ban hành thông 
báo đến hết ngày  27/5/2019.

2.  Đối tượng đo đạc, kê khai, kiểm đếm:  Các hộ dân sử dụng đất nằm trong 
ranh giới giải tỏa của các hạng mục thuộc dự án tại địa bàn xã Vĩnh Ngọc gồm:

Stt Hạng mục Địa chỉ Số thửa Ghi chú
1 Tuyến cống áp lực từ cầu đường sắt về 

nhà máy xử lý nước thải phía bắc
Thôn Hòn Nghê 2, xã 
Vĩnh Ngọc

7, 15, 17, 29 (04 
thửa)

2 Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Thôn Xuân Ngọc, xã 
Vĩnh Ngọc

1, 3, 13, 18, 19, 20, 
53 (07 thửa)

3 Trạm bơm nước mưa Thôn Xuân Ngọc, xã 
Vĩnh Ngọc

4, 5, 7, 9, 11, 13, 
17, 19, 21, 22, 23, 
24, 25 (13 thửa)

Theo các 
Bản đồ trích 

đo được 
niêm yết 

công khai tại 
UBND xã 
Vĩnh Ngọc

3. Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án có mặt tại vị 
trí thửa đất giải tỏa phối hợp với Tổ công tác tiến hành đo đạc, kê khai, kiểm đếm 
xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến 
nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân …., để làm căn cứ lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa 
(địa chỉ 13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) và UBND xã Vĩnh Ngọc để được hướng 
dẫn chi tiết.
     Sau thời gian Thông báo nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh 
hưởng bởi dự án không liên hệ hoặc không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công 

V/v: Đăng tin về việc kiểm kê xác định khối lượng 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Môi trường 

bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha 
Trang thuộc xã Vĩnh Ngọc, tp Nha Trang.
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tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm vắng chủ theo qui định tại Văn bản số 
1907/UBND-XDNĐ ngày 01/01/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kính đề nghị./.

Nơi nhận :                                                                                     GIÁM ĐỐC
  - Như trên;              
  - UBND thành phố Nha Trang;                                                           
  - Hội đồng BT, HT và TĐC tp Nha Trang;
  - Ban QLDA Phát triển tỉnh; 
  - UBND xã Vĩnh Ngọc (p/h niêm yết);
  - Lưu VT, PT.                                                    
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