ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 1034 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi
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 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng
11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
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 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 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 1295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm
2016) của huyện Ngọc Hồi;
Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
của huyện Ngọc Hồi.
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 378/TTr-STNMT
ngày 28 tháng 10 năm 2021, của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình
số 184/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021; giải trình của Ủy ban nhân dân
huyện Ngọc Hồi tại Báo cáo số 908/BC-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 và
của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3175/STNMT-QHKHSDĐ ngày
05 tháng 11 năm 2021 về làm rõ vị trí đất điều chuyển quy hoạch sử dụng đất.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận bổ sung điểm mỏ khoáng sản đá Serpentin làm ốp lát
tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi với diện tích 2,7ha vào điều chỉnh quy hoạch sử

dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của
huyện Ngọc Hồi 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 số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
Việc bổ sung dự án đầu tư đảm bảo đủ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và
không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất
theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất của huyện Ngọc Hồi.
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chịu
trách nhiệm trước pháp luật về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong việc
điều chuyển 2,7ha đất mặt nước chuyên dùng từ xã Pờ Y về xã Đăk Nông.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này Ủy ban nhân dân huyện Ngọc
Hồi có trách nhiệm:
1. Cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Ngọc
Hồi 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.
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
huyện Ngọc Hồi 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.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.TDL.
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BIỂU CÂN ĐỐI CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN NGỌC HỒI
(Kèm theo Quyết định số:1034/QĐ-UBND ngày08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Điều chuyển 2,7 ha chỉ tiêu sử dụng đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm từ vị trí quy hoạch đất vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm trên địa bàn xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (có tọa độ trung tâm X= 1.629.602; Y=521.368) đến vị trí tại điểm mỏ khoáng
sản đá Serpentin làm ốp lát tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Đồng thời, điều chuyển 2,7 ha chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng từ
vị trí quy hoạch điểm mỏ khoáng sản đá Serpentin làm ốp lát tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đến vị trí có tọa độ trung tâm là X=
1.629.602; Y=521.368 tại xã Đăk Nông.

