
UBND TỈNH KON TUM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số :          /BQLKKT-XDTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Kon Tum, ngày       tháng     năm  

 

CÔNG BỐ 
Quỹ đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La 

Tính đến ngày 30/4/2021 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 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 cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2008 của Chính phủ quy 

định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Sau khi rà soát, Ban quản lý khu kinh tế công bố quỹ đất tại các Khu công 

nghiệp và Cụm công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế quản lý (cập nhật đến 

ngày 30/4/2021) để các nhà đầu tư biết, đăng ký đầu tư, cụ thể:  

1. Khu công nghiệp sao Mai, thành phố Kon Tum. 

2. Cụm công nghiệp Đắk La - huyện Đắk Hà. 

(Có Bảng công bố đất kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Tổng cục Quản lý đất đai (b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/b); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Tổ biên tập Trang TTĐT (để đưa tin); 

- Các nhà đầu tư; 

- Lưu VT; XDTNMT. 

KT/TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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