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THÔNG BÁO 

Công bố danh mục đồ án quy hoạch huy động tài trợ kinh phí  

và mời tài trợ chi phí lập quy hoạch chung  

thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông 

 

Căn cứ Công văn số 402/UBND-HTKT ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum V/v công tác tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng. 

Căn cứ Công văn số 151/SXD-QHKT ngày 21/01/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Kon Tum V/v tham mưu UBND tỉnh công tác tiếp nhận tài trợ quy hoạch 

xây dựng. 

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông đã phê duyệt danh mục đồ án quy 

hoạch huy động tài trợ kinh phí quy hoạch trên địa bàn huyện Kon Plông tại 

Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 13/4/2022. 

Nay, Ủy ban nhân dân huyện công bố công khai danh mục đồ án quy hoạch 

huy động tài trợ kinh phí quy hoạch và mời tài trợ chi phí lập quy hoạch chung 

thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Cụ thể như sau: 

I. Công bố công khai danh mục đồ án quy hoạch huy động tài trợ kinh 

phí quy hoạch 

1. Hồ sơ công bố công khai 

Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện Kon 

Plông đã phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch huy động tài trợ kinh phí quy 

hoạch trên địa bàn huyện Kon Plông. 

2. Địa điểm công bố công khai 

Trên trang thông tin điện tử huyện Kon Plông: 

http://www.konplong.kontum.gov.vn 

3. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND 

huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Kon Plông theo địa chỉ 

http://www.konplong.kontum.gov.vn. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện đưa tin 

trên các phương tiện truyền thông đến các tổ chức, cá nhân biết.  

II. Mời tài trợ chi phí lập quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, kinh phí cho công tác lập quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

http://www.konplong.kontum.gov.vn/
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Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách cho công tác quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị trên địa bàn huyện Kon Plông còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, Nhà nước 

cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch. 

Nhằm xây dựng hệ thống các quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng 

theo đúng quy định, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông trân trọng 

kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Kon Plông với nội dung như sau: 

1. Nội dung kêu gọi tài trợ: Tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chung thị 

trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2035. 

2. Phạm vi, quy mô lập Quy hoạch đề nghị tài trợ 

 - Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Măng Đen. 

Phía Bắc giáp xã Măng Cành và xã Ngọk Tem, phía Nam giáp huyện Kon Rẫy, 

phía Đông giáp xã Hiếu, phía Tây giáp xã Măng Cành.  

 - Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 14.806,63 ha.  

3. Thủ tục đăng ký tài trợ: Trên cơ sở danh mục đồ án quy hoạch huy 

động tài trợ được công khai và thư mời tài trợ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu tài trợ gửi văn bản đề xuất về UBND huyện Kon Plông để được xem xét, lựa 

chọn làm cơ sở triển khai các thủ tục lập quy hoạch theo thông tin mời gọi. 

4. Thời gian tiếp nhận đăng ký tài trợ: Trong vòng 15 ngày làm việc 

(không kể ngày nghỉ, ngày lễ) tính từ ngày thông tin mời gọi nhà tài trợ quy 

hoạch được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Các cơ quan, tổ chức, cán nhân có nhu cầu tài trợ gửi văn bản đề nghị trài 

tợ (nêu rõ thông tin liên hệ) về UBND huyện Kon Plông theo địa chỉ: Đường 

Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 1, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum. 

5. Các yêu cầu liên quan tài đến việc tài trợ quy hoạch  

- Việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo là tự nguyện, không điều kiện, không 

vì lợi ích của Nhà tài trợ kinh phí làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng 

đồng, của xã hội cũng như đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch. 

- Tổ chức, cá nhân chấp thuận tài trợ chuyển tiền tài trợ vào ngân sách nhà 

nước theo kinh phí đã đàm phán.  

- Hồ sơ quy hoạch phải tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng 

quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; các nghị định, thông tư có liên quan 

và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương đã ban hành. 

- Kinh phí lập quy hoạch và triển khai các thủ tục liên quan đến thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch do đơn vị tài trợ, không được nhà nước hoàn trả và 
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không tính vào tổng mức đầu tư dự án được thực hiện tại khu vực được tài trợ 

quy hoạch nêu trên. 

- Đơn vị tài trợ không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn Chủ đầu tư 

dự án. Việc lựa chọn Chủ đầu tư dự án trong phạm vi Quy hoạch chung thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2035 thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Các tổ chức, cá nhân có thắc mắc liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông (qua Đ/c Trường - Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, điện 

thoại: 0974395953) để được giải thích, hướng dẫn cụ thể. 

Ủy ban nhân dân huyện công bố, công khai danh mục đồ án quy hoạch 

huy động tài trợ kinh phí quy hoạch và mời tài trợ chi phí lập quy hoạch chung 

thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và cá nhân được biết./ 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Phòng Kinh tế-Hạ tầng; 

- Trung tâm Văn hóa TTDL; 

- Lưu VTLT. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Đặng Thanh Nam 
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