
 

 

HĐND TỈNH KON TUM 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BC-TTHĐND 

 

 Kon Tum, ngày      tháng      năm  

BÁO CÁO 

Về việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh  

 

           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh(1); 

Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 26/8/2022 về kết luận Phiên giải trình của 

Thường trực HĐND tỉnh(2); Thông báo số 54/TB-TTHĐND ngày 18/10/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;   

Vừa qua, UBND tỉnh đã gửi Thường trực HĐND tỉnh Báo cáo số 380/BC-

UBND ngày 29/11/2022 về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 30/11/2022 về kết quả 

triển khai thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh 

về kết luận Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (có báo cáo kèm theo). 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét./. 

 
Nơi nhận:                            
- Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 

 

                                           
(1) Điều 2, Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: Đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã trả lời chất vấn...báo cáo kết quả về Thường trực HĐND 

tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(2) Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 26/8/2022 quy định: "UBND tỉnh, các ngành, các cấp có liên quan báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung nói trên về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/11/2022 để xem xét, báo cáo 

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII". 
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