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QUYẾT ĐỊNH
V/v hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng
đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà
sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
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 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 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 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ
thống thông tin đất đai;
Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất các năm 2018, 2019, 2020 của các huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại Tờ trình số 187/TTr-STNMT
ngày 16 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm
của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải
chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa thực hiện, với tổng diện tích
là 2.318,66 ha/212 dự án.
(Chi tiết tại biểu tổng hợp tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có liên quan thực
hiện một số nội dung sau đây:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

2
Công bố công khai Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Thực hiện công bố Quyết định này theo quy định tại Điểm c Khoản 2
Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 và được sửa đổi tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN.TDL.
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