
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

THÔNG BÁO 

V/v lấy ý kiến phản biện của Nhân dân đối với đồ án quy hoạch chi tiết 

khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; 

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 chủ trương về việc lập quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Rve, 

huyện Kon Rẫy của UBND tỉnh tại Văn bản số 1784/VP-HTKT ngày 28/8/2017. 

UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức triển khai lập hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết 

(TL 1:500) khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

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

quá trình tổ chức lập Đồ án quy hoạch chi tiết (TL 1:500) khu vực trung tâm thị 

trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, góp phần đảm bảo sử dụng đất hợp lý, phù hợp 

với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...UBND huyện thông báo 

lấy ý kiến phản biện của Nhân dân đối với hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết (TL 

1:500) khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, với 

các nội dung chính sau: 

1. Nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến. 

- Nội dung lấy ý kiến: Đồ án quy hoạch chi tiết (TL 1:500) khu vực trung 

tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (gồm: báo cáo thuyết 

minh; các bản vẽ đồ án quy hoạch) 

- Hình thức lấy ý kiến: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Kon 

Tum (https://www.kontum.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của huyện Kon 

Rẫy (http://www.konray.kontum.gov.vn). 

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến phản biện là 15 ngày (kể từ ngày đăng tải). 

2. Địa điểm tiếp nhận ý kiến: Mọi ý kiến phản biện, góp ý của Nhân dân 

về Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết (TL 1:500) khu vực trung tâm thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum kính đề nghị gửi về UBND huyện Kon Rẫy 

(qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) hoặc qua địa chỉ mail công vụ: 

ktht.kry@kontum.gov.vn 

mailto:ktht.kry@kontum.gov.vn
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Trên đây là Thông báo của UBND huyện Kon Rẫy về việc lấy ý kiến phản 

biện của Nhân dân đối với Đồ án quy hoạch chi tiết (TL 1:500) khu vực trung 

tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum./.  

Nơi nhận: 
- Văn Phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (p/h, đăng tin); 

- Sở Xây dựng tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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