
  UBND HUYỆN KON RẪY        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:        /TB-HĐBT                      Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định  

phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Đường giao thông  

từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai  

tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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

thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất;  

 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh 

Kon Tum ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường 

giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai; Quyết 

định số 689/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon 

Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

huyện về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân để thực hiên xây dựng Dự 



án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia 

Lai; 

 Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự 

án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia 

Lai; 

 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kon Rẫy thông báo như sau: 

1. Niêm yết công khai Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

và Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện; (có 

Quyết định kèm theo) 

2. Gửi Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường hỗ trợ đến từng hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết về số tiền bồi 

thường hỗ trợ và số diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi. 

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đề nghị: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện thông báo 

rộng rãi nội dung Thông báo này trên các khung giờ phát sóng để các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân biết. 

- UBND xã Đăk Pne niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND 

xã và điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị ảnh hưởng. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kon Rẫy thông báo để các 

cơ quan đơn vị liên quan; UBND xã Đăk Pne và các hộ gia đình, cá nhân biết và 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- UBND huyện (b/c);                                                                          
- Ban Dân vận huyện uỷ;                                                                      

- Các thành viên HĐ BT,HT&TĐC huyện; 

- Trung tâm VH-TH-VL và TT (th/b); 

- Trang thông tin điện tử huyện (th/b); 

- UBND xã Đăk Pne (th/b); 

- Lưu HĐBT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

Nguyễn Hùng 
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