
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND Kon Rẫy, ngày       tháng       năm      
  

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030  

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

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

phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 3460/UBND-NNTN ngày 14 tháng 9 tháng 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030; Công văn số 2889/UBND-NNTN ngày 17 tháng 08 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 

tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về xem xét, thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra số 273/BC-HĐND ngày 06/12/2021 của 

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum với cơ cấu và diện tích cụ thể như sau: 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện: 91.390,34 ha. Trong đó: 

- Chỉ tiêu quy hoạch đất nông nghiệp: 85.757,87 ha. 

- Chỉ tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp: 5.566,17 ha. 

- Chỉ tiêu quy hoạch đất chưa sử dụng: 66,30 ha. 
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(Có chi tiết cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh, Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để trình Hội đồng 

nhân dân huyện thông qua trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ 

sung, điều chỉnh. 

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân 

dân huyện và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:           
- TT HĐND tỉnh;                        
- UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Tổ Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT HĐND&UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP và các CV; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CV(HĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thạch 
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