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UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:                Kon Tum, ngày       tháng      năm  

Về việc đưa vào sử dụng các khu đất trống, 

các công trình công cộng bỏ hoang tại xã 

Pờ Y, huyện Ngọc Hồi 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi 

 

Thực hiện Biên bản làm việc ngày 21/02/2019 giữa Ban quản lý Khu kinh 

tế và UBND huyện Ngọc Hồi, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị UBND huyện 

thống nhất bằng văn bản để Ban quản lý Khu kinh tế có cơ sở báo cáo UBND 

tỉnh giao các khu đất trống, các công trình công cộng bỏ hoang, không có cơ 

quan quản lý hoặc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả tại Khu III - Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi cho Ban quản lý khu kinh 

tế để tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm sớm đưa đất, công 

trình vào sử dụng và tạo nguồn thu cho ngân sách. 

1.Nhà mẫu giáo thuộc Đồ án quy hoạch Khu đô thị Tây Pờ Y: 

 - Diện tích đất: Khoảng 3.029,8 m
2
 

 - Tài sản: Nhà xây diện tích 158,5 m
2
 (công trình đã xuống cấp) 

 - Về quy hoạch: Vị trí thuộc lô quy hoạch NV11 (đất nhà vườn) theo 

Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về 

việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Tây Bờ Y, tỷ lệ 

1/500 Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

2. Trạm Y tế xã (cũ): 

 - Chủ sử dụng: UBND xã Bờ Y  

 - Diện tích đất: Khoảng 788,2 m
2
 

 - Tài sản: Nhà xây diện tích 103 m
2
(công trình đã xuống cấp) 

 - Về quy hoạch: Vị trí thuộc lô quy hoạch DN8 (đất xây dựng trụ sở) theo 

Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về 

việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu III, Khu kinh tế cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y. 

3.Trụ sở UBND xã Pờ Y (cũ): 

 - Diện tích đất: Khoảng 1.249,7 m
2
 

 - Tài sản: Nhà xây diện tích 122,5 m
2
 (công trình đã xuống cấp) 

 - Về quy hoạch: Vị trí thuộc lô quy hoạch CX13 và đường QL40 mới (đất 

cây xanh và đất giao thông) theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 

24/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết, tỷ lệ 1/500 Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

4. Điểm bưu điện văn hóa xã (cũ): 
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 - Diện tích đất: Khoảng 1.120,4 m
2
 

 - Tài sản: Nhà xây diện tích 55,5 m
2
(công trình đã xuống cấp) 

 - Về quy hoạch: Vị trí thuộc lô quy hoạch CX13 và đường QL40 mới (đất 

cây xanh và đất giao thông) theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 

24/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết, tỷ lệ 1/500 Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

5.Nhà thủy lợi (cũ): 

 - Diện tích đất: Khoảng 1.008,5 m
2
 

 - Tài sản: Nhà xây diện tích 65,7 m
2
(công trình đã xuống cấp) 

 - Về quy hoạch: Vị trí thuộc lô quy hoạch đường QL40 mới (đất giao 

thông) theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu III, Khu 

kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi phối hợp thực 

hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu QLXDTNMT; VT. 

 KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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