
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND             Kon Tum, ngày          tháng        năm   

      

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Một phần diện tích đất thực hiện Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - 

Kon Tum trong trường hợp chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật đất đai 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

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 về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ Kết luận số 2874/KL-CTUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại 

Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 457/TTr-STNMT 

ngày 17 tháng 12 năm 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo như sau: 

 1. Vị trí đất: Khu công nghiệp Đăk Tô thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Diện tích đất thu hồi: 997.361,3m2. Trong đó: 

- Vị trí 1: Diện tích 876.750,3m2. 

- Vị trí 2: Diện tích 120.611,0m2. 

(Kèm theo sơ đồ trích lục vị trí đất thu hồi của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân 

Mai do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum lập ngày 16 tháng 12 năm 2021) 

3. Loại đất đang sử dụng: Đất khu công nghiệp Đăk Tô để thực hiện Dự 

án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum. 

4. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp 

luật theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 trong trường hợp người sử dụng 

đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm giảm nhu cầu sử dụng đất theo  

Kết luận Thanh tra số 2874/KL-CTUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
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5. Thời gian kiểm tra, thống kê tài sản có trên đất thu hồi (nếu có): Sau 

05 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất. 

6. Thời gian thu hồi đất: Sau 30 ngày kể từ ngày có Thông báo thu hồi đất. 

7. Kế hoạch di chuyển tài sản có trên đất thu hồi (nếu có): Sau khi có 

Quyết định thu hồi đất. 

8. Các nội dung khác có liên quan: 

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách 

nhiệm công khai thông báo thu hồi đất theo đúng quy định; Phối hợp với các đơn 

vị liên quan thực hiện kiểm tra, thống kê tài sản gắn liền với phần diện tích đất thu 

hồi (nếu có). 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Công ty Cổ phần Tân Mai Tây 

Nguyên có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Tô, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện việc kiểm 

tra, thống kê tài sản gắn liền với phần diện tích đất thu hồi (nếu có). 

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai trả lại phần diện tích đất thu 

hồi theo Thông báo này và gửi bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp; Công ty cổ phần 

Tập đoàn Tân Mai và Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên cung cấp hồ sơ liên 

quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo các quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư của Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum để tổng hợp, rà soát, thực hiện các thủ tục về 

đất đai đối với phần diện tích đất còn lại của Dự án theo các quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo để các đơn vị, địa phương có liên 

quan và tổ chức sử dụng đất bị thu hồi đất biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum;      

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai; 

- Công ty Cổ phần Tân Mai Tây Nguyên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; 

- Thanh tra tỉnh Kon Tum; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum; 

- UBND huyện Đăk Tô;                                     

- UBND thị trấn Đăk Tô;   

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai - Kon 

Tum (đ/biết); 

- Ngân hàng Công Thương, Chi nhánh Kon Tum (đ/biết) 

- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;                                              

- Lưu: VT, NNTN.TDL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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