
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

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

Số:         /BC-UBND     Kon Rẫy, ngày        tháng       năm 
 

BÁO CÁO 

Kết quả lấy ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về 
quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

 
     Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
   - Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;  

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-
CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: số 3460/UBND-NNTN ngày 

14/9/2020 của UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030; số 1914/UBND-NNTN ngày 11/06/2021 của UBND tỉnh 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 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-

TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 huyện Kon Rẫy theo đúng trình tự thủ tục quy định; trong đó đã tổ 

chức lấy ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo 
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum bằng 

hình thức lấy ý kiến trực tiếp và công khai tại Trụ sở UBND huyện, trụ sở 
UBND các xã, thị trấn, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện 

Kon Rẫy(1).  

Kết thúc thời gian công khai lấy ý kiến (sau 30 ngày, kể từ ngày 

04/10/2021 đến ngày 04/11/2021), UBND các xã, thị trấn đã tổng hợp, báo cáo 
kết quả tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy (có báo cáo của từng xã, 
thị trấn kèm theo), cụ thể như sau: 

                                                 
(1) Tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Kon Rẫy. 
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1. Tổng số địa phương có ý kiến tham gia, gồm có 05/07 xã, thị trấn, 02 

địa phương (xã Đăk Kôi, Đăk PNe) thống nhất với dự thảo quy hoạch. 

2. Tổng số ý kiến tham gia, gồm có 08 ý kiến tham gia tại 05 xã, thị trấn 
đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy(2). 

3. Nội dung tham gia và kết quả tiếp thu: Các ý kiến tham gia (08 ý kiến) 
đã được UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Đơn 

vị tư vấn tiếp thu, đồng thời rà soát, cập nhật vào hồ sơ, bản đồ Quy hoạch sử 
dụng đất đến thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy theo quy định (chi tiết có bảng 

tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về kết quả lấy ý kiến 

tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất 
thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum./. 

Nơi nhận:                                                                                                          
- Như trên; 
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh (b/c);  
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc (th/h); 
- Trung tâm TT-VH-DL-TT huyện (t/h đăng tin);                                                                     
- UBND các xã, thị trấn (th/h); 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Thủy 

 

                                                 
(2) Xã Tân Lập: 02 ý kiến; Xã Đăk Ruồng: 01 ý kiến; Xã Đăk Tờ Re: 02 ý kiến; xã Đăk Tơ Lung: 01 ý 

kiến; Thị trấn Đăk Rve: 02 ý kiến. 
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