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THÔNG BÁO 
Công bố công khai bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy 
 

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thi hành Luật 

đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về hướng dẫn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch 

(năm 2016) huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND Ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc Chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, bổ sung dự án vào  

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật  vào Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy. 

UBND huyện Kon Rẫy ban hành thông báo công bố công khai bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

1. Nội dung công khai 

Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc Chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, bổ sung dự án vào  

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy. 

 2. Thời gian công khai: Trong suốt kỳ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất theo quy định. 

3. Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND huyện; UBND xã Đăk Tờ Re, 

UBND xã Đăk Tơ Lung; Hội trường, nhà rông thôn Đăk Ơ Nglăng, thôn Kon 

Dơ Xing, thôn Đăk Puih - xã Đăk Tờ Re, nhà rông thôn 1, thôn 3 - xã Đăk Tơ 

Lung; Trang thông tin điện tử của huyện (http://www.konray.kontum.gov.vn). 

http://www.konray.kontum.gov.vn/
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 4. Giao các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ sau 

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tham mưu UBND huyện cập nhật việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất này vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy theo đúng quy định tại Khoản 

8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.  

- Cung cấp các tài liệu liên quan để Trung tâm VH-TT-DL&Truyền thông 

huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND xã Đăk Tờ Re, UBND xã 

Đăk Tơ Lung để thực hiện niêm yết công khai theo quy định. 

4.2. UBND xã Đăk Tờ Re, UBND xã Đăk Tơ Lung chịu trách nhiệm 

niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở xã, nhà rông thôn để Nhân dân được biết. 

4.3. Trung tâm VH-TT-DL&Truyền thông huyện 

 - Công bố điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, bổ sung dự án vào  điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của huyện Kon Rẫy để đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. 

- Thông báo để Nhân dân được biết việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất 

và cho phép thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Kon Rẫy. 

UBND huyện Kon Rẫy thông báo đến các đơn vị, địa phương và cá nhân 

trên địa bàn huyện biết, thực hiện./.  

 Nơi nhận:                  
- Sở TNMT tỉnh (b/c);            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị liên quan (t/hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (biết, t/hiện); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BÂN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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