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PHỤ LỤC 04 

Các nội dung văn bản do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo điều hành trong 

năm 2020 

(ban hành kèm theo Báo cáo số 32  /BC-TTHĐND ngày 01 / 12 / 2020    

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

(1)  Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thế Quyền;  

(2) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Đăk Hà 

Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Lập; 

(3) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố 

Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Xem;  

(4) Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND tỉnh;  

(5) Báo cáo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh 

ban hành còn hiệu lực pháp luật đến hết ngày 31/12/2019; 

(6) Công văn gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh 

liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành;  

(7) Thông báo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

(8) Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

(9) Công văn tham gia ý kiến về dự thảo Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS&MN;  

(10) Công văn về việc tham gia dự thảo Đề án thành lập Hội đồng trẻ em 

giai đoạn 2019-2020;  

(11) Thông báo phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch 

HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; 

(12) Công văn hướng dẫn báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của đại 

biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021;  

(13) Báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 10 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI(1);  

(14) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Kon 

Plông khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Y Lang và miễn nhiệm phó chủ 

tịch đối với ông A Reng(2);  

                                              

(1) Báo cáo số 22/BC-TTHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 

(2) - Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 

     - Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 



 

(15) Nghị quyết Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông Khóa XIII nhiệm kỳ 2016-20221đối với bà Y 

Nga(3);  

(16) Nghị quyết phê chuẩn cho thôi làm Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Thị 

Trung(4);  

(17) Báo cáo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(5);  

(18) Công văn về việc cung cấp thông tin về tình hình triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin(6); 

(19) Báo cáo tổng  hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 

HĐND tỉnh Khóa XI(7); 

(20) Báo cáo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo(8);  

(21) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông Khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2020(9);  

(22) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Glei Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2020(10);  

(23) Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết về thành lập Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh(11);  

(24) Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc cho ý kiến dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2021(12);  

(25) Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc điều chỉnh nội 

dung chi đã phân bổ từ nguồn kinh phí giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá 

dịch vụ bảo hiểm y tế từ năm 2016-2018(13);  

                                              
(3)Nghị quyết số 12/NQ-TTHĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 

(4)Nghị quyết số 13/NQ-TTHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 

(5) Báo cáo số 23/BC-TTHĐND ngày 19/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

(6) Văn bản số 74/TTHĐND-TH ngày 19/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cung cấp thông tin về 

tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

(7)Báo cáo số 25/BC-TTHĐND ngày 01/9/2020 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 

(8)Báo cáo số 26/BC-TTHĐND ngày 01/9/2020  của Thường trực HĐND tỉnh về việc tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

(9)Nghị quyết số 14/NQ-TTHĐND ngày 01/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(10)Nghị quyết số 15/NQ-TTHĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(11)Công văn số 78/TTHĐND-TH ngày 07/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(12)Thông báo số 52/TB-TTHĐND ngày 17/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến dự toán 

thu chi ngân sách năm 2021. 

(13)Thông báo số 53/TB-TTHĐND ngày 17/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về Tờ trình số 98/TTr-

UBND. 



 

(26) Thông báo về nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

khóa XI(14);  

(27) Ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Khóa XI(15);   

(28) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Ngọc Hồi Khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021(16);  

(29) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Ngọc Hồi Khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021(17); 

 (30) Nghị quyết Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Kon Plông Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021(18);  

(31) Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng tại các điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định 2085/QĐ-TTg(19);  

(32)  Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

đề nghị xây dựng Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 -2025 

tỉnh Kon Tum(20);  

(33) Công văn về việc điều chỉnh nội dung thông báo số 55/TB-TTHĐND 

ngày 22/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh(21); 

(34) Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 theo hình thức ghi thu, 

ghi chi(22); về việc bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân 

tỉnh(23); về chủ trương mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới(24); 

(35) Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 02 nội dung trình Kỳ họp 

thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh(25) theo đề nghị của UBND tỉnh; 

                                              
(14)Thông báo số 54/TB-TTHĐND ngày 21/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ 

chức Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI. 

(15) Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND ngày 21/9/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  về Kế hoạch 

tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(16)Nghị quyết số 16/NQ-TTHĐND ngày 16/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(17)Nghị quyết số 17/NQ-TTHĐND ngày 16/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(18)Nghị quyết số 18/NQ-TTHĐND ngày 17/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(19) Công văn số 83/TTHĐND-TH ngày 22/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

(20) Thông báo 55/TB-TTHĐND ngày 22/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết. 

(21)Công văn số 84/TTHĐND-TH ngày 23/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(22) Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 28/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh . 

(23) Thông báo số 57/TB-TTHĐND ngày 28/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh . 

(24) Thông báo số 58/TB-TTHĐND ngày 29/9 /2020 của Thường trực HĐND tỉnh . 
(25) Thông báo 61/TB-TTHĐND ngày 06/10/2020 và Thông báo 63/TB-TTHĐND ngày 08/10/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh. 



 

 (36) Kết luận về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019(26);  

(37) Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Tổ đối với đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và chỉ địnhTổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ 

Rông đối với bà Nguyễn Thị Liên,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ 

Rông(27);  

(38) Thông báo phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, 

tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XI(28);  

(39) Báo cáo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường(29);  

(40) Công văn về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực quản lý nhà nước về công tác Thanh tra(30);  

(41) Báo cáo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc(31);  

(42) Công văn về việc thống nhất vấn đề thực hiện trên chuyên mục Diễn 

đàn cử tri tháng 11/2020(32);  

(43) Thông báo kết luận về việc xây dựng Nghị quyết, điều chỉnh tên và gia 

hạn nội dung trình Kỳ họp thứ 11(33);  

(44) Các nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề (34);  

                                              
(26) Thông báo số 64/TB-TTHĐND ngày 13/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(27)Nghị quyết số 19 /NQ-TTHĐND ngày 13/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

chuyển sinh hoạt Tổ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 

huyện Tu Mơ Rông. 
(28)Thông báo số 66/TB-TTHĐND ngày 13/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân 

công thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI. 
(29)Báo cáo số 29/BC-TTHĐND ngày 20/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
(30) Công văn số 101/TTHĐND-TH ngày 20/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác Thanh tra. 
(31) Báo cáo 28/BC-TTHĐND ngày 20/10/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tự kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. 
(32) Công văn số 104/TTHĐND-TH ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc thống nhất vấn đề thực hiện trên 

chuyên mục Diễn đàn cử tri tháng 11/2020. 
(33) Thông báo số 69/TB-TTHĐND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh 
(34) 14 Nghị quyết cụ thể: (1)Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 

13-7-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 

09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; (2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2); (3) Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết 

kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2020; (4) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; (5) Nghị 

quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và nhà phố tại 

phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; (6) Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021; (7) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (8) Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (10) Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (11) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch 



 

(45) Công văn về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(35) liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;  

(46) Công văn góp ý dự thảo văn bản nghiệp vụ công tác bầu cử(36) 

(47) Các thông báo kết luận: Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức 

hỗ trợ, mức tặng quà dịp lễ, tết đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh(37); về 

việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và kinh phí hoạt 

động Công an xã cho Công an tỉnh(38); về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum(39); về 

việc xây dựng Nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon 

Tum(40);về việc bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh(41)  

(48) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Đăk Tô Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Dương Thị Thu 

Thủy(42)và ông Đỗ Quốc Việt(43);  

(49) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện 

Đăk Tô Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Hoàng Nam(44);  

(50) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Đăk Tô 

Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tiến Lý(45);  

(51) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Sa Thầy Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thiều Quang Văn(46);  

(52) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy 

Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Y Sâm(47);  

(53) Công văn đôn đốc về việc gửi tài liệu Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Khóa XI(48); 

                                                                                                                                             
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021; (12) Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; (13) Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; (14) Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 
(35) Công văn số 106/TTHĐND-TH ngày 28/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(36) Công văn số 107/TTHĐND-TH ngày 29/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(37)Thông báo số 71/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 
(38)Thông báo số 72/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 
(39)Thông báo số 73/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 
(40)Thông báo số 74/TB-TTHĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(41)Thông báo số 75/TB-TTHĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(42)Nghị quyết số 21/NQ-TTHĐND ngày 30/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(43)Nghị quyết số 22/NQ-TTHĐND ngày 30/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(44)Nghị quyết số 23/NQ-TTHĐND ngày 30/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(45)Nghị quyết số 24/NQ-TTHĐND ngày 30/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(46)Nghị quyết số 25/HĐND-TH ngày 09/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(47)Nghị quyết số 26/HĐND-TH ngày 09/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(48)Công văn số 111/HĐND-TH ngày 09/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 



 

(54) Công văn tham gia ý kiến về dự thảo Hướng dẫn việc quản lý và sử 

dụng kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội(49);  

(55) Thông báo kết luận về việc xây dựng Nghị quyết về nội dung và mức 

chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Kon Tum(50);  

(56) Thông báo kết luận về việc bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11 

HĐND tỉnh(51);  

(57) Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung nội dung trình 

kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh(52) 

 

                                              
(49)Công văn số 110/HĐND-HCTCQT ngày 09/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(50)Thông báo số 74/TB-TTHĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(51)Thông báo số 75/TB-TTHĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(52)Thông báo số 78/TB-TTHĐND ngày 23/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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