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THÔNG BÁO 
Về việc niêm yết, lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum đến năm 2030. 

           

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH 14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứu Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây 

dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 01 năm /2019 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

Căn cứ Công văn số 1790/UBND-TH ngày 01 tháng 05 năm 2022 của 

UBND thành phố Kon Tum về việc trả lời Báo cáo số 278/BC-QLĐT ngày 27 tháng 

4 năm 2022 của phòng Quản lý đô thị thành phố. 

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2022, UBND xã Chư 

Hreng cho niêm yết công khai nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Chư Hreng, 

thành phố Kon Tum đến năm 2030 tại trụ sở Đảng Ủy, HĐND - UBND xã và hội 

trường nhà văn hóa, nhà rông các thôn trên địa bàn xã. 

(Có nhiệm vụ quy hoạch kèm theo). 

 UBND xã kính mong các đơn vị, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và cộng 

đồng dân cư trên địa bàn xã Chư Hreng xem xét, đóng góp ý kiến gửi về UBND xã 

Chư Hreng trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Để UBND xã Chư Hreng tiếp thu, 

xem xét, chỉnh sửa theo đúng quy định của pháp luật. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHƯ HRENG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:     /TB-UBND 

      

 Chư Hreng, ngày      tháng 9 năm 2022 
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Sau ngày 30 tháng 9 năm 2022 các tổ chức, các mặt trận, đoàn thể và cộng 

đồng dân cư không có ý kiến xem như thống nhất với nội dung nhiệm vụ quy 

hoạch./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy xã (b/c); 

- TT. HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các P CT UBND xã (biết);  

- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã ( t/gia); 

- Chi bộ các khu dân cư trên địa bàn xã; 

- Ban nhân dân các thôn trên địa bàn (t/gia); 

- Lưu VT, ĐCXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                         

 

 

 

 

 

Đào Văn Chinh 
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