
BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN KON RẪY 
(Kèm theo báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng     năm 2021 của UBND huyện Kon Rẫy) 

 

STT Đơn vị Nội dung góp ý Nội dung chỉnh sửa bổ sung, giải trình Ghi chú 

1 Xã Đăk Ruồng  
 - Xem lại diện tích nhóm đất nông nghiệp 

khác: 680 ha là quá nhiều 

 - Đã điều chỉnh lại diện tích nhóm đất nông 
nghiệp khác: Từ 680 ha xuống còn 195,83 ha 

(Phần diện tích giảm được điều chuyển qua 
nhóm đất nông nghiệp). 

  

2 Xã Đăk Tơ Lung  - Cập nhật Thủy điện Đắk Ne lên bản đồ  

 - Đã cập nhật vị trí quy hoạch thủy điện Tân 

Lập (Đăk Ne) với diện tích 31,74 ha lên bản 
đồ. 

  

3 Xã Đăk Tờ Re 

 - Bỏ diện tích quy hoạch dự án điện mặt 

trời (40 ha) trên lòng hồ Đăk Pokei 

 - Thống nhất bỏ diện tích quy hoạch dự án 

điện mặt trời (40 ha) trên lòng hồ Đăk Pokei. 
  

 - Điều chỉnh lại vị trí bãi rác cho gần mỏ 

đá tại thôn 10, bỏ vị trí mỏ đá phía gần 
sông. 

 - Đã chuyển vị trí, bổ sung thêm diện tích bãi 

rác lên 20ha, đã bổ sung mỏ đá 10 ha (2 vị trí 
này giáp ranh nhau), bỏ vị trí mỏ đá gần sông 

  

4 Xã Tân Lập 

 - Bỏ Khu du lịch sinh thái Đắk Snghé vì 

đã có thủy điện rồi nên không thể làm khu 
du lịch ở vị trí tiếp nối được 

 - Đã loại bỏ dự án Khu du lịch sinh thái Đắk 

Snghé ra khỏi Quy hoạch sử dụng đất 2021-
2030. 

  

 - Tổng hợp đối chiếu việc quy hoạch khu 

nghỉ dưỡng khoảng 15 ha. 

 - Đã điều chỉnh diện tích quy hoạch khu nghỉ 

dưỡng khoảng 15 ha. 
  

5 Thị trấn Đăk Rve 

 - Cập nhật lại đất sản xuất vật liệu, làm đồ 

gốm  

 - Đã cập nhập lại đất sản xuất vật liệu, làm 
đồ gốm trên địa bàn Thị trấn Đăk Rve 36,98 

ha. 

  

 - Bỏ mỏ quặng Fetfat 109 ha 
 - Thống nhất bỏ mỏ quy hoạch mỏ quặng 
Fetfat với diện tích 109 ha, vì có nguy cơ cao 

  



STT Đơn vị Nội dung góp ý Nội dung chỉnh sửa bổ sung, giải trình Ghi chú 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến khu dân cư thôn 1 và thôn 9, thị 
trấn Đăk Rve; thống nhất điều chuyển sang 
đất đất nông nghiệp và đất trồng rừng sản 

xuất.  

6 Xã Đăk Kôi 
Không ý kiến 

  

7 Xã Đăk Pne   
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