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Mầu số 07
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Tp. Kon Tum, ngày o x thảng 4 năm 2015

THÔNG BÁO CHỦ TRƯƠNG THU HỒI ĐẤT
Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2.
Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013;
Căn cứ vào Ke hoạch sử dụng đất hàng năm của ƯBND thành phố đã được
UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày
20/3/2015;
Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2 theo Tờ trình số 12/TTr-Cty
ngày 12/3/2015 của Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế;
Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum tại
Tờ trình số 198/TTr-TN&MT ngày 23/3/2015;
ủ y ban nhân dân thành phố Kon Tum thông báo như sau:
1. Thu hồi đ ấ t của những hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng theo dự án.
- Vị trí thu hồi: Tại phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết, thành phố Kon
Tum.
- Ranh giới tứ cận đất thu hồi:
+ Phía Bắc: Giáp đường mòn và đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp xã
Đoàn Kết.
+ Phía Nam: Giáp đất trồng cây hàng năm và đất lúa nước xã Đoàn Ket và
xã Hòa Bình.
+ Phía Đông: Giáp Khu công nghiệp hiện tại.
+ Phía Tây: Giáp đất trồng cây hàng năm và đất lúa nước xã Đoàn Kết.
- Diện tích đất thu hồi: Khoảng 70ha (Số liệu diện tích sẽ được xác định
chính xác sau khi khảo sát, đo đạc).
2. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2.
3. Thòi gian điều tra , khảo sát, đo đạc, kiểm đếm : Thực hiện trong năm
2015.

4. Tổ chức thực hiện di chuyển, bồi thường, giải phóng mặt bằng:
Những hộ gia đình, cá nhân, có đất tài sản gắn liền với đất bị thu hồi có
trách nhiệm phối họp với Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon
Tum, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND xã, phường nơi có đất thu hồi,
thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở,
tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo
sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở ƯBND xã Đoàn Kết,
UBND phường Nguyễn Trãi và khu dân cư nơi có đất thu hồi để các tổ chức,
cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận
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