ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số: 61 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày 23 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án
Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum
Căn cứ Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP,
ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi
tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 22/01/2015 của UBND
tỉnh Kon Tum ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; Quyết định số
51/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc uỷ quyền
cho uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất khi thực hiện
dự án đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình
Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon
Tum;
Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình
số 37/TTr-TNMT, ngày 18/3/2020 về việc ban hành Thông báo thu hồi đất; phê
duyệt Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án.
UBND thành phố Kon Tum xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo
sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa,
lịch sử Ngục Kon Tum, như sau:
1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn
hóa, lịch sử Ngục Kon Tum.

2. Về diện tích, vị trí khu đất thu hồi:
- Vị trí thu hồi: Tại phường Quang Trung và phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum.
- Diện tích dự kiến thu hồi: Khoảng 65.962,2 m2 (Số liệu diện tích sẽ
được xác định chính xác sau khi khảo sát, đo đạc thực tế).
3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giao nhiệm vụ lập
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
- Chủ đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm triển khai trích đo địa chính
khu vực thu hồi đất; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;
UBND và UBMTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng, Quang Trung; chủ sử
dụng đất và các đơn vị liên quan triển khai việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm
đếm về số liệu đất đai, tài sản trên đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định.
- Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối
hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì:
+ UBND và UBMTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng, Quang Trung và
tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết
phục để người sử dụng đất thực hiện.
+ Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày vận động, thuyết phục mà người sử
dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng
mặt bằng thì áp dụng Điều 69, 70, 71 Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để
thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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