
1 

 

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  

Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất  

thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 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  12/4/2021  của  Bộ  Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện 

Đăk Hà; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo công bố công khai toàn bộ nội 

dung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 như sau: 

1. Hồ sơ công khai 

- Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện Đăk Hà. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 

huyện Đăk Hà. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà. 

2. Thời gian và địa điểm công khai 

- Thời hạn: Trong thời kỳ quy hoạch. 
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- Địa điểm: Trên trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà: 

huyendakha.kontum.gov.vn; tại Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk 

Hà, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Đăk Hà và Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Đăk Hà. 

3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Thực hiện công khai hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của 

huyện Đăk Hà theo đúng quy định. 

- Cung cấp các tài liệu, số liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 

huyện Đăk Hà cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. Quản lý hồ 

sơ Quy hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Hà theo quy định. 

- Cung cấp các tài liệu, số liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của 

huyện Đăk Hà cho Văn phòng HĐND - UBND huyện, phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện; Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn để thực hiện việc công khai theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra Ủy 

ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021 - 2030. 

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 

2030 của huyện Đăk Hà, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định. 

3.2. Văn phòng HĐND - UBND huyện: Công bố công khai toàn bộ hồ sơ 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà tại Bộ phận Tiếp 

nhân và Trả kết quả trực thuộc Văn Phòng HĐND-UBND huyện. 

3.3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Đăng tải công bố công khai toàn bộ hồ sơ Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Đăk Hà lên Cổng thông tin điện 

tử của huyện Đăk Hà. 

3.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện công khai hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của 

huyện Đăk Hà theo quy định; Bố trí địa điểm tại trụ sở xã, thị trấn để công bố bản 

đồ qui hoạch để người dân thuận tiện tra cứu. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và Nhân dân trên địa bàn về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã, thị trấn đã được phê 

duyệt trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 

các trường hợp vi phạm quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

3.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông: Tổ chức thông 

tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung Thông báo này để các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân được biết.  
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3.6. Các cơ quan chuyên môn của huyện Đăk Hà: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 của huyện Đăk Hà đạt hiệu quả. 

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

và Nhân dân biết, thực hiện đảm bảo đúng theo Quy hoạch được duyệt./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- Cơ quan, đơn vị thuộc huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Trang TTĐT huyện (đ/t); 

- Lưu: VTUB. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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