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THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 1132/TB-UBND 

ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang  và Thông 

báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 

01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

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

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

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

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; 

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

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 

 Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung để 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng  trong năm 2015 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái 

dân cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định 

cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang; 

 Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân 

cư bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường 

Phương Sài, thành phố Nha Trang; 

 Căn cứ Thông báo số 190/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Môi 

trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án Nha Trang;  



   

 

Căn cứ Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-

UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để 

thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành 

phố Nha Trang; 

Căn cứ Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/1/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 306/TB-

UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một 

số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; 

Căn cứ Thông báo số 1132/TB-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành 

phố Nha Trang Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 

756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi 

đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, 

thành phố Nha Trang  và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 

756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi 

đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nha 

Trang; 

Căn cứ Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 

của UBND tỉnh Khánh Hòa;  

Xét đề nghị của 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tại văn bản 

số 725/BQL-MTXH ngày 23/12/2021 và phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Nha Trang tại Tờ trình số     319  /TNMT ngày      21/01  /2022 về việc đề 

nghị ban hành Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 

756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi 

đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp 

và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 

01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án 

đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; 

 UBND thành phố Nha Trang thông báo điều chỉnh thời gian thu hồi đất tại 

Thông báo số 1132/TB-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Nha Trang 

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 756/TB-UBND 

ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha 

Trang  và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND 



ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, cụ thể như sau: 

- Thời gian thực hiện dự án gia hạn: Từ năm 2016 đến hết năm 2022. 

 Các nội dung khác tại Thông báo thu hồi đất số 756/TB-UBND ngày 

01/9/2016, Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 và Thông báo số 

1132/TB-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ 

nguyên hiệu lực thi hành./. 
 
ơ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

               

             Lê Đại Dương 

               

               

 

 

Nơi nhận:  

- Đài PTTH Khánh Hòa; 

- Đài Truyền thanh Nha Trang; 

- Ban QLDA PT tỉnh Khánh Hòa (thực hiện); 

- Các phòng TNMT, TCKH, QLĐT (phối hợp); 

- UBND phường Ngọc Hiệp; 

- Lưu VT; 
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