
        UBND HUYỆN ĐẮK HÀ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

        Số:       /TB-KT&HT                           Đắk Hà, ngày    tháng     năm  
 

THÔNG BÁO 

V/v lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch 

chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, 

thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

 
 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật 

xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 

07/4/2010 và Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ…; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện 

Đăk Hà về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Làng du lich 

cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; 

Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phân viện quy hoạch đô 

thị và nông thôn Miền Trung (đơn vị tư vấn lập quy hoạch) lập cơ bản hoàn 

thiện Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, 

thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (theo ý kiến 

tham gia tại Biên bản lấy ý kiến ngày 18/02/2022 của UBND huyện Đăk Hà). 

Để có cơ sở trình Hội đồng thẩm định và UBND huyện phê duyệt Đồ án 

quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thông báo về việc lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị; các tổ chức chính trị xã hội(1) có liên quan và cộng đồng dân cư 

thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà với nội dung sau: 

1. Về nội dung lấy ý kiến: Có hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết và phiếu 

góp ý quy hoạch gửi kèm theo(2). 

2. Hình thức lấy ý kiến:  

                                           
1 Các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Đảng ủy- HĐND-UBND-

UBMTTQVN thị trấn Đăk Hà; các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng dân cư thôn Long Loi.  
2 Văn bản Giấy đến cộng đồng dân cư; các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các tổ chức chính trị xã hội có liên 

quan nhận văn bản, hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản huyện Đăk Hà. 



- Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện 

bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu. Các cơ quan đơn vị tham gia ý kiến trực tiếp 

vào Đồ án quy hoạch hoặc tham gia bằng văn bản… 

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch thực hiện bằng 

phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hồ sơ quy hoạch tại Nhà 

rông thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà; trụ sở UBND thị trấn Đăk Hà và trên trang 

thôn tin điện tử huyện Đăk Hà. 

3. Thời gian lấy ý kiến:  

- Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Thời gian lấy ý kiến là 15 

ngày, kể từ ngày 16/02/2022 đến hết ngày 02/3/2022(3). 

- Đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư: Thời gian lấy ý 

kiến là 30 ngày, kể từ ngày 06/02/2022 đến hết ngày 17/3/2022. 

4. Các ý kiến tham gia(4) xin gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Đăk Hà để tiếp nhận, hết thời gian lấy ý kiến đơn vị tổng hợp, báo cáo tiếp 

thu, giải trình các ý kiến tham gia. 
 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cộng đồng 

dân cư biết, tích cực tham gia./. 
 

Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (thay b/c);                                                               

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;  

- Trang thôn tin điện tử huyện Đăk Hà; 

- Đảng ủy- HĐND- UBND thị trấn;                                                   

- UBMTTQVN thị trấn Đăk Hà;                                                                                         

- BQL thôn Long Loi;                                                                          Đinh Văn Hùng                                    

- Lưu: VT, HSQH.        
                                                                                                                                                                 

                                           
3 Qua thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không tham gia ý kiến xem như là thống nhất và chịu trách nhiệm đối 

với các nội dung, số liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách. 
4 Cộng đồng dân cư thôn Long Loi cho ý kiến tham gia vào phiếu góp ý và gửi lại cho ông A Phong, thôn 

trưởng thôn Long Loi.  

Đồng thời đề nghị UBND thị trấn Đăk Hà và ban quản lý thôn Kon Trang Long Loi thường xuyên thông báo 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân trên địa bàn biết 
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