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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-HTĐT       Kon Tum, ngày       tháng      năm   

V/v tiếp thu ý kiến thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách  

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách. 
 

Qua nghiên cứu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại các Báo 

cáo số 78, 79, 80/BC-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 đối với các nội dung Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp bất thường, Ủy 

ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu nội dung đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân 

sách tại các Báo cáo trên và đã hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2019 tỉnh Kon Tum 

- Về tên gọi của Nghị quyết, biên tập lại: “Về việc bổ sung Kế hoạch đầu 

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum”. 

- Biên tập lại Điều 1: 

“Điều 1. Bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 

tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho Ban quản lý các dự án 

98 là 78.489,475 triệu đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất, tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện các dự án sau…”. 

2. Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố 

- Về tên gọi của Nghị quyết, biên tập lại: “Về việc chấp thuận 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”. 

- Biên tập lại Điều 1 và Điều 2: 

“Điều 1. Thống nhất việc chấp thuận 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.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức 

triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.  
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện. 

3. Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ 

- Về tên gọi của Nghị quyết, biên tập lại: “Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại 

phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”. 

- Biên tập lại Điều 2: 

“Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức 

triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện. 

(Có các dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp bất 

thường xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban - HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- VP UBND tỉnh (CVP, PCVPHTKT); 

- Lưu: VT, KTTH, HTKT4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH     

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 
 

 

Lê Ngọc Tuấn        
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