ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số: 127 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày 16 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh và hủy bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi
đất số 301/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019
của UBND thành phố
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi
đất số 301/TB-UBND để triển khai thực hiện Dự án khai thác quỹ đất phát triển
kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ
đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor).
Ngày 16 tháng 4 năm 2020, UBND thành phố ban hành Thông báo số
108/TB-UBND về việc điều chỉnh và hủy bỏ một số nội dung tại Thông báo thu
hồi đất số 301/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 433/TTrBQLDA ngày 09 tháng 7 năm 2021 và đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi
trường thành phố tại Tờ trình số 226/TTr-TNMT ngày 12 tháng 7 năm 2021,
UBND thành phố Kon Tum thông báo như sau:
1. Điều chỉnh hủy thông báo thu hồi đất của một hộ gia đình, cá nhân
ở số thứ tự 329 tại bảng thống kê diện tích theo hiện trạng sử dụng đất bị ảnh
hưởng của Dự án ban hành kèm theo Thông báo thu hồi đất số 301/TB-UBND
ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Kon Tum (có danh sách hủy
thông báo thu hồi đất cụ thể của hộ gia đình, cá nhân kèm theo).
2. Điều chỉnh diện tích thu hồi đất của một số hộ gia đình, cá nhân ở
các số thứ tự tại bảng thống kê diện tích theo hiện trạng sử dụng đất bị ảnh
hưởng của Dự án ban hành kèm theo Thông báo thu hồi đất số 301/TB-UBND
ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Kon Tum (có danh sách điều chỉnh diện
tích thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân kèm theo).
* Lý do điều chỉnh (Theo Tờ trình số 433/TTr-BQLDA ngày 09 tháng 7
năm 2021 của Ban Quản lý các dự án 98): Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Dự án Kè chống sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên
địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng
Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Đồng thời tranh thủ ngồn
vốn Trung ương (giảm bớt được gánh nặng chi phí từ ngân sách địa phương để
chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng). Do đó, Ban quản lý các dự án 98
đề nghị hủy và điều chỉnh một phần diện tích đất thu hồi thuộc Dự án khai thác
quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố
Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor) chuyển sang thu hồi
đất và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Dự án Kè chống sạt lở các
làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon
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Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon
Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).
3. Tổng diện tích thực hiện dự án sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thông báo
thu hồi đất là 416.003,0 m2 giảm 33.106,1 m2 so với Thông báo thu hồi đất số
301/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo thu hồi đất số 301/TBUBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 và Thông báo số 108/TB-UBND ngày 16
tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Kon Tum.
5. Tổ chức thực hiện:
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành phố có
trách nhiệm đăng thông báo này lên Trang thông tin điện tử của thành phố.
Giao UBND phường Thống Nhất, Thắng Lợi:
- Có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo này tại Trụ sở UBND và
tại khu dân cư nơi có đất thu hồi.
- Thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có tên tại danh sách hủy bỏ,
điều chỉnh thông báo thu hồi đất (được ban hành kèm theo thông báo này) được
biết .
UBND thành phố báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết,
thực hiện./.
- Nơi nhận:
- TT. HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND TP phụ trách;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Ban Quản lý các dự án 98;
- UBND và UBMTTQVN các phường:
Thống Nhất, Thắng Lợi;
- Các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân liên quan;
- Trung tâm VH-TT-DL và TT thành phố;
- Chánh VP, PCVP phụ trách;
- Lưu: VT-UB.
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