
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                     Kon Tum, ngày      tháng     năm    

Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND 

tỉnh và Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

                       

                Kính gửi:   

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông Vận tải; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1431/UBND – 

HTKT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc điều chỉnh Quy hoạch, thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến 

năm 2030 và Văn bản số 1817/UBND-HTKT ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc 

hoàn thiện Quy hoạch điều chỉnh thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Công Thương đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng (i) dự thảo Báo cáo (ii) dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và (iii) dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung tiết 2.1, 2.2, 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 và 02 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Để có cơ sở, kịp thời gian tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI tại kỳ họp thứ 11, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan tham gia 

góp ý đối với 03 dự thảo nêu trên (có các dự thảo kèm theo). 

Đối với các điểm mỏ điều chỉnh tăng diện tích và bổ sung quy hoạch (có 

tọa độ, diện tích, tài nguyên dự báo trong Báo cáo), theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, đề nghị qúy cơ quan kiểm tra, rà soát để đảm bảo các điểm mỏ không 

ảnh hưởng đến các quy hoạch khác thuộc ngành, địa phương quản lý, không thuộc 

khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định rõ hiện trạng rừng và 

đất lâm nghiệp, an ninh quốc phòng; UBND các huyện, thành phố có ý kiến về sự 



phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế 

hoạch sử dụng đất và các nội dung liên quan khác. 

Đề nghị quý cơ quan gửi văn bản tham gia ý kiến về Sở Công Thương (địa 

chỉ: 494 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; email: 

thanhht.sct@kontum.gov.vn; điện thoại: 0905054422)  trước ngày 17 tháng 8 

năm 2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh. Nếu quá thời 

gian nêu trên, Sở Công Thương chưa nhận được văn bản góp ý của quý cơ quan 

thì xem như quý cơ quan đã thống nhất với nội dung của các dự thảo. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan để hoàn thành 

nhiệm vụ chung./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KTAT. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Huỳnh Minh Chương 
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