
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:                Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm  

V/v đăng tải và lấy ý kiến đối với 

dự thảo QPPL của UBND tỉnh. 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 

Căn cứ Công văn số 3255/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 03/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông về việc đăng tải và lấy ý kiến đối với 

dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh. 

Để có cơ sở tham gia góp ý dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các 

cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã thực hiện một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện:   

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014. Tài liệu gửi kèm 

theo gồm có: 

- Dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban 

hành Quyết định của UBND về quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 

19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định bổ sung, sửa đổi một số 

nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum, được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum. 

Thời gian đăng tải để lấy ý kiến góp ý là 20 ngày. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 

UBND các xã:  

Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về 

việc Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 
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Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum. Tài liệu gửi kèm theo gồm có: 

- Dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban 

hành Quyết định về việc Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung về bồi 

thường , hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định bổ sung, sửa đổi 

một số nội dung về bồit hường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND, 

ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 21/12/2020 

để tổng hợp gởi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT-TH.                                                                      
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Vương Văn Mười 
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