
 

 

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 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 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; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;  

Căn cứ Điều 8 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; Khoản 4 Điều 1 

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 Điều 37 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 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 Công văn số 1840/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/7/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 cấp huyện; 

Căn cứ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum. 

Ngày 14/10/2022, UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức công khai lấy ý kiến 

tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 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) theo đúng 

quy định.  

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

14/10/2022 đến ngày 14/11/2022), UBND huyện Kon Rẫy không nhận được ý 

                                                 
(1) http://konray.kontum.gov.vn/. 
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kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân đối với dự thảo Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

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 đối với Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum./. 

Nơi nhận:                                                                                                          
- Như trên; 

- Sở TN&MT tỉnh (b/c); 

- HĐ thẩm định QH-KHSDĐ cấp huyện (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm TT-VH-DL-TT huyện (t/h đăng tin);                                                                     

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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