
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
 

 Số:         
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Kon Tum, ngày     tháng     năm  
 

CÔNG BỐ 
Danh sách các trường hợp thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa 

đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất 

 

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 ti t thi hành một số đi u của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi ti t thi hành của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ v  quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

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

định v  quản lý khu công nghiệp và khu kinh t . 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định v  hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

Thực hiện Khoản 36 Đi u 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi ti t thi hành của 

Luật Đất đai. Sau khi rà soát, Ban quản lý khu kinh t  tỉnh Kon Tum công bố 

Danh sách các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp do Ban quản lý Khu kinh t  tỉnh Kon Tum quản lý, cụ thể:  

1. Danh sách các trường hợp thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm 

đưa đất vào sử dụng so với ti n độ (Có danh sách kèm theo). 

 2. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh t  tỉnh Kon Tum có trách 

nhiệm thông báo và đôn đốc các doanh nghiệp thuê lại đất có giải pháp sớm đưa 

đất vào sử dụng có hiệu quả. 

 Tổ biên tập Trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh t  có trách nhiệm: 

Đăng Công bố này lên Trang thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh t  tỉnh 

Kon Tum. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ K  hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c) 

- UBND tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Sở K  hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Các phòng, Ban đơn vị trực thuộc; 

- Tổ biên tập trang thông tin điện tử; 

- Các nhà đầu tư; 

- Lưu VT; XDTNMT (Hải). 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-30-2014-tt-btnmt-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-dung-thu-hoi-dat-239132.aspx
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