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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong  

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 

01/2017/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 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 số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định (M) số 1133/QĐ-QK ngày 16 tháng 7 năm 2022 của Tư 

lệnh quân khu 5 về việc phê duyệt quy hoạch vị trí xây dựng Trường bắn, thao trường 

huấn luyện/ Ban CHQS huyện Kon Rẫy/ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum. 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 417/TTr-STNMT  

ngày 14 tháng 12 năm 2022 và của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy tại Tờ trình 

số 164/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 (Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy về việc điều 

chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội 
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đồng nhân dân huyện Kon Rẫy Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về việc thông qua Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và  theo Công 

văn số 318/BCH-TM ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon 

Tum về việc điều chỉnh vị trí quy hoạch trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện; căn cứ chiến đấu huyện Kon Rẫy liên quan đến quặng đồng Kon 

Rá, xã Đăk Tơ Lung). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự 

án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy 

trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).     

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy chịu trách nhiệm về tính chính 

xác các thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với nội 

dung trình; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chuẩn 

xác của các số liệu, sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với các nội dung 

thẩm định trong hồ sơ trình; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát 

sinh nội dung chưa phù hợp với thực tế và các quy định có liên quan thì trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.  

Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy có 

trách nhiệm: 

1. Cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Kon Rẫy 

theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Chỉ triển khai thực hiện khi 

đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng 

đất theo quy định. 

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của thành 

phố về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng 

hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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huyện Kon Rẫy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP; 

- Lưu: VT, NNTN.BPN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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