
 

 

UBND TỈNH KON TUM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKT-XDTNMT 

Về việc trả lời đơn kiến nghị 

của công dân 

 

Kon Tum, ngày       tháng      năm  

 

Kính gửi: Bà Phùng Thị Mai 

Địa chỉ thường trú: thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 

 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn của Bà Phùng Thị 

Mai, địa chỉ thường trú: thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Nội dung Đơn: Đề nghị đền bù do có đường điện đi qua nhà từ năm 2003 

hoặc cam kết chịu trách nhiệm nếu có sự cố về điện xảy ra. 

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan và 

đối chiếu với các quy định hiện hành, Ban quản lý Khu kinh tế trả lời như sau: 

1. Công trình Lưới điện Đường trục chính Khu II – Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y nằm trên vỉa hè Đường trục chính Khu II, đã thi công hoàn thành, 

bàn giao cho ngành điện đưa vào sử dụng và khai thác từ năm 2003. Công trình 

đảm bảo chất lượng, đảm bảo khoảng cách an toàn cháy nổ với các công trình 

lân cận và hoạt động bình thường từ đó đến nay.  

Năm 2004, UBND tỉnh Kon Tum quyết định thu hồi đất và phê duyệt 

kinh phí bồi thường để thi công Đường trục chính Khu II tại các Quyết định số 

589/QĐ-UB ngày 04/5/2004; Quyết định số 840/QĐ-UB ngày 14/6/2004. 

Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường trục chính 

Khu II, Khu trung tâm kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum chưa thực hiện xong bởi sau khi Hội đồng  bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư huyện Ngọc Hồi tổ chức đi thực địa kiểm đếm khối lượng bồi thường thì 

một số hộ dân tự cơi nới thêm nhà cửa, vật kiến trúc (trong đó có hộ gia đình bà 

Phùng Thị Mai). Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã phối hợp chính 

quyền địa phương vận động, tuyên truyền nhiều lần các hộ dân tháo dỡ công 

trình cơi nơi thêm báo cáo và được cấp có thẩm quyền quyết định dừng thực 

hiện dự án, quyết toán dự án và nộp số tiền chưa bồi thường giải phóng mặt 

bằng vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

 2. Khi cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai xây dựng dự án 

đường trục chính Khu II, Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với Hội đồng  bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Ngọc Hồi tổ chức lập phương án bồi thường 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả tiền bồi thường theo qui định. 

 



 

 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trả lời để Bà biết./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND huyện Ngọc Hồi (đ/b); 

- UBND xã Pờ Y (p/h);                                                       

- Lưu: VT, QLXDTNMT (Cường). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

          Huỳnh Quốc Trung 
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