
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KON RẪY 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TH                       Kon Rẫy, ngày        tháng        năm      
V/v lấy ý kiến phản biện đối với Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

        

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc Ban hành Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân về các 

quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế -xã hội và 
chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: Số 3460/UBND-
NNTN ngày 14/9/2020 về việc lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030; số 1914/UBND-NNTN ngày 11/6/2021 về việc nâng cao trách 
nhiệm trong việc thực hiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 
Luật Lâm nghiệp khi tham mưu giải quyết hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư; số 2889/UBND-NNTN ngày 17/08/2021 về 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Để có thêm cơ sở, luận cứ khoa học một cách độc  lập, khách quan trong 

quá trình tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, góp 
phần đảm bảo sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng 

kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương...UBND huyện gửi văn bản lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đối với Quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, với các nội dung chính sau: 

1. Nội dung đề xuất tham gia phản biện 

- Việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn trước. 

- Tính tổng thể, định hướng sử dụng đất 10 năm (2021-2030). 

- Việc dự kiến các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất; nhu cầu sử dụng đất 
của cấp huyện và cấp xã (đến nay chỉ tiêu sử dụng đất chưa được tỉnh phân bổ 

cho cấp huyện).  
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- Việc xác định, định hướng các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử 
dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

 - Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.  

....................................................................................................................... 

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị. 

* Hồ sơ gửi kèm theo văn bản lấy ý kiến phản biện, gồm có bản in và văn 

bản, hồ sơ điện tử, cụ thể: (1) Biểu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
huyện Kon Rẫy quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 

12/4/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy; (3) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2020 của huyện Kon Rẫy; (4) Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -
2030 của huyện Kon Rẫy (gồm 02 loại bản đồ cấp huyện và cấp xã); Các hồ sơ, 

văn bản liên quan đến công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 
của huyện Kon Rẫy.  

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến phản biện là 15 ngày làm việc (từ ngày 

15/11/2021 đến hết ngày 03/12/2021). 

3. Các ý kiến tham gia phản biện bằng văn bản và gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) . Hoặc qua địa chỉ mail công vụ: 
phongtnmt.konray-kontum@chinhphu.vn . 

Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn 
thể chính trị - xã hội huyện quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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