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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tại  

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2019 

 

Ngày 12/9/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh tháng 9/2019, xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp thường lệ của 

HĐND tỉnh. Tham dự Phiên họp gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì phiên họp; các đồng chí Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng 

HĐND tỉnh. Sau khi xem xét các nội dung đề nghị của UBND tỉnh; ý kiến thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến tham gia của các Thành viên của 

Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: 

1. Về các Tờ trình của UBND tỉnh 

1.1. Về Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 30/8/2019 đề nghị điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Cầu số 02 qua sông Đăk Bla 

- Thống nhất quan điểm điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông 

Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, 

thành phố Kon Tum) như đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình số 104/TTr-UBND 

ngày 30/8/2019 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.  

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng hồ sơ dự 

thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ 

phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon 

Tum), trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Hoàn thành trước ngày 17/9/2019. 

1.2. Về Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 03/9/2019 đề nghị cho ý kiến 

đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 1). 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng hồ sơ dự 

thảo nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo đúng quy định hiện 

hành. Hoàn thành trước ngày 17/9/2019. 
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- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban 

của HĐND tỉnh làm việc với các đơn vị, địa phương có liên quan, tổ chức thẩm tra 

hồ sơ dự thảo nghị quyết, trong đó: đánh giá cụ thể việc thực hiện kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công hằng năm (nguồn vốn đã giao và 

nguồn vốn dự phòng đã phân bổ) và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh 

Kon Tum, báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trước khi trình 

HĐND tỉnh cho ý kiến.  

1.3. Về Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 09/9/2019 về danh mục các dự 

án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum (bổ sung). 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 

2019 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã 

được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo 

nghị quyết và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường HĐND 

tỉnh khóa XI theo quy định. Hoàn thành trước ngày 17/9/2019. 

2. Về ý kiến của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với các văn 

bản của UBND tỉnh và các ngành trình xin ý kiến của Thường trực HĐND, 

HĐND tỉnh. 

Từ nay trở đi, văn bản của UBND tỉnh và các ngành chức năng trình xin ý 

kiến của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh giao Văn phòng chuyển cho Trưởng các 

ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra (theo lĩnh vực được phân công phụ trách và 

các quy định hiện hành khác có liên quan), báo cáo Chủ tịch và các Phó chủ tịch 

HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thường trực HĐND, HĐND 

xem xét, quyết định. Việc chuẩn bị tài liệu trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm 

kỳ 2016-2021. 

3. Giao Văn phòng HĐND tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp các nội dung UBND 

tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XI. Báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 17/9/2019. 

- Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị của 

UBND tỉnh, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh văn bản triệu tập Kỳ họp bất 
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thường của HĐND tỉnh để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 18/9/2019. 

Thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Kring Ba 
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