
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc  

Số:              /TB-UBND  Đăk Hà, ngày       tháng      năm 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tiếp tục công bố các Đồ án quy hoạch  

xây dựng trên địa bàn thị trấn Đăk Hà 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND, ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung 

thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND, ngày 30/6/2008 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực 

phía Tây khu trung tâm hành chính huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 12/02/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện Đăk Hà, tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã 

tổ chức công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng tại trung tâm huyện (trước trụ 

sở Huyện ủy) bằng hình thức trưng bày bản vẽ quy hoạch trên pa nô. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua, khung pa nô được sử dụng cho công tác tuyên truyền Đại 

hội Đảng bộ huyện, nên việc công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng tạm dừng 

và hiện nay đã được khôi phục lại hiện trạng ban đầu. 

Để thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng đô thị, Ủy ban 

nhân dân huyện thông báo tiếp tục công bố Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 (công bố 

bản vẽ định hướng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) và Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây khu trung tâm hành chính huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (công bố bản vẽ quy hoạch sử dụng đất) tại khu trung 

tâm hành chính huyện (trước Trụ sở Huyện ủy Đăk Hà). 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- UBMT&các Đoàn thể huyện (đ/b); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (th/b); 

- UBND các xã, thị trấn (th/b); 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT&HT.   

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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