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

       XÃ CHƯ HRENG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /TB - UBND        Chư Hreng, ngày 29 tháng 06 năm 2022       
                             

THÔNG BÁO  
 

“V/v Niêm yết công khai bản đồ Địa chính, bảng tổng hợp diện tích, loại đất 

 bị ảnh hưởng của công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500-Km52 

(giao với đường Hồ Chí Minh)” 

 

Căn cứ thông tư 25/2014/TT/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi 

Trường, quy định về bản đồ địa chính; 

Quyết định số: 373/QĐ - UBND, ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500-

Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh). 

Quyết định số: 680/QĐ - UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500-Km52 (giao với đường 

Hồ Chí Minh). 

1. Nội dung niêm yết công khai gồm: 

a. Thông báo niêm yết công khai các tờ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 có số hiệu như 

sau: Tờ số 01 (581551-9) ; Tờ số 02 (581551-3); Tờ số 7 (581554-1); danh sách các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng trong khu vực công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh 

lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh). 

b. Địa điểm niêm yết công khai thông báo: UBND xã ChưHreng, nhà văn hóa thôn, nơi 

có đất bị ảnh hưởng trong khu vực công trình. 

- Để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng trong khu vực công trình 

tham gia góp ý kiến về ranh giới sử dụng đất, tên chủ sử dụng đất giữa các hộ gia đình cá 

nhân.  

c. Thời gian niêm yết công khai là 12 ngày liên tục, kể từ ngày 29/6/2022 đến ngày 

11/6/2022. 

Nay UBND xã thông báo niêm yết công khai bản đồ địa chính chỉnh lý, danh sách các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại trong khu vực đo đạc thành lập bản đồ địa chính 

phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, GPMB công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ đoạn từ 

Km49+500 – Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh). Để các tổ chức. hộ gia đình, các nhân 

tiếp giáp với nhau tham gia góp ý kiến vè ranh giới sử dụng đất giữa các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân với nhau. 

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh xin gửi về cho UBND xã Chư Hreng, hoặc gặp trực tiếp 

công chức Địa chính, Công ty TNHH MTV Trắc địa Tín Nghĩa, địa chỉ: 69 Nguyễn Viết 

Xuân, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum,tỉnh Kon Tum để thụ lý và giải quyết theo quy định. 

Nơi nhận:                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND phường Lê Lợi (p/h); 

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);  

- Thường trực HĐND (b/c); 

- Thông Trưởng các thôn (t/h); 

- Công chức VHTT (t/h); 

- Lưu VT, UBND./.                                                

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Đào Văn Chinh 
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