
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
 

Số:         /BQLKKT-XDTNMT 

 Về việc giải quyết đơn xin gia hạn tiến 

độ sử dụng đất của hộ kinh doanh nhà 

nghỉ Xuân Trình. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Kon Tum, ngày     tháng     năm     

Kính gửi: UBND tỉnh Kon Tum 
 

Thực hiện Văn bản số 1156/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển đơn đề nghị của công dân. Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum báo như sau: 

Dự án nhà hàng khách sạn của hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình được 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kon Tum cho thuê đất tại Quyết định số 156/QĐ-

BQLKKT ngày 03/10/2016, thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày 03/10/2016 

đến hết ngày 03/10/2066; Vị trí Lô quy hoạch TM14, Khu I, Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; diện tích  

1.095m2; Bàn giao đất trên thực địa tại Biên bản ngày 05/10/2016; UBND huyện 

Ngọc Hồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 731227, cấp ngày 

17/10/2016. 

Tuy nhiên, Dự án vi phạm các quy định về sử dụng đất được Thanh tra Sở 

Tài nguyên và Môi trường kết luận tại Quyết định số 320/KL-STNMT ngày 30 

tháng 5 năm 2018 và đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho gia 

hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 50/QĐ-BQLKKT ngày 18 tháng 6 

năm 2018 (thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng từ ngày 18/6/2018 

đến ngày 17/6/2020).  

Từ khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất đến nay Hộ kinh doanh nhà nghỉ 

Xuân Trình không đưa đất vào sử dụng, không triển khai xây dựng và tiếp tục 

xin gia hạn thời gian triển khai dự án (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trả 

lời tại các Văn bản số 179/BQLKKT-XDTNMT ngày 13/3/2021; Văn bản số 

223/BQLKKT-VP ngày 01/4/2021). 

Do đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum không thống nhất gia hạn 

tiến độ sử dụng đất và sẽ thu hồi đất theo qui định. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên( b/c); 

- UBND huyện Ngọc Hồi (P/h); 

- Bà Vũ Thị Yến (thực hiện) 

- Lưu: VT, XDTNMT. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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