
 

            UBND TỈNH KON TUM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

    Số:         /STNMT-CCQLĐĐ                       Kon Tum, ngày      tháng       năm 2019 
 

   V/v rà soát các dự án cần thu hồi đất (bổ sung)  

trong năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố 
                 

   Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NÐ-CP ngày 

06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và Khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường và 

Môi trường đề nghị UBND các huyện và thành phố Kon Tum căn cứ Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp 

huyện đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt rà soát và bổ sung hồ sơ làm cơ sở 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp 

huyện, cụ thể như sau: 

1. Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 

dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai năm 

2013 để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch, bao gồm: 

- Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và 

đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch; 

- Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn 

thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước;  

2. Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 

dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 có văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước. 

3. Phô tô các văn bản pháp lý của dự án và sơ đồ vị trí đất của từng công 

trình, dự án kèm theo; Các sơ đồ, vị trí đất thực hiện dự án phải đóng dấu treo của 

huyện, thành phố; sơ đồ phải thể hiện tọa độ các điểm làm cơ sở kiểm tra sự phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 20/10/2019, đồng thời gửi file theo địa chỉ Email: 

ccqlddkt@gmail.com để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý đất 

đai, điện thoại số 02603.865028 để được hướng dẫn (Lưu ý: Sở Tài nguyên và Môi 

trường không nhận Hô sơ từ các Chủ đầu tư hoặc Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện thành phố tổng hợp). 

5. Trường hợp các huyện, thành phố gửi hồ sơ không đầy đủ theo hướng dẫn 

tại Công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không tổng hợp để trình Uỷ ban 

mailto:ccqlddkt@gmail.com


 

nhân dân tỉnh, mọi sự chẩm trễ UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường báo để UBND các huyện, thành phố khẩn 

trương phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung./. 
 

   Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

   - Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC  
   - UBND tỉnh (thay báo cáo); 
   - Giám đốc Sở (b/c); 
   - Trung tâm CNTT TNMT (đăng tin); 
   - Lưu VT, CCQLĐĐ.           
  
 
 
 
 
                                                                                                                            A Byot 
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