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THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI,
nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 21/5/2021, tại Hội trường lớn, Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon
Tum, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ
họp chuyên đề. Đến dự Kỳ họp có Ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Bà Đinh Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN
thành phố; Ông Phan Ngọc Định - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành
phố; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Đại diện
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên UBND
thành phố; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố; Trung tâm Văn hóa
- Thể thao, DL&TT thành phố dự và đưa tin.
Chủ tọa Kỳ họp: Ông Lê Phương Nguyên, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố; Ông A Đăng, Thành ủy viên,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI đã bầu Bà Dương Thị
Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng
giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời,
tập trung xem xét, thảo luận các nội dung UBND thành phố trình liên quan đến
đầu tư công gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án chỉnh trang đô thị, cải
tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện trên địa bàn thành
phố; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND,
ngày 11 tháng 11 năm 2020 của HĐND thành phố về điều chỉnh, sửa đổi một số
nội dung Nghị quyết số 118/NQ-HĐND, ngày 22/6/2020 của HĐND thành phố về
phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình và bổ sung danh mục công
trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 thành phố Kon
Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 85/NQ-HĐND,
ngày 20 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư
xây dựng công trình và bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ
trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, ý kiến
tham gia, thảo luận của đại biểu HĐND thành phố và nội dung giải trình của
UBND thành phố, HĐND thành phố khóa XI đã biểu quyết thống nhất thông
qua 05 Nghị quyết (gồm 01 Nghị quyết về công tác nhân sự; 04 Nghị quyết về
đầu tư công - Có Danh mục kèm theo).
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Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ông Lê Phương Nguyên, Ủy viên Ban Thường
vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố - Chủ tọa
Kỳ họp đề nghị Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố khẩn trương
hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND
thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết
đã được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp chuyên đề.
Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa
XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.
Nơi nhận:
TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
- TT. HĐND tỉnh;
CHÁNH VĂN PHÒNG
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TT.Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Các ngành: Tòa án; Viện Kiểm sát;
- Ban TT.UBMTTQVN thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Các phòng, ban; Tổ chức chính trị- xã hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- TT. HĐND, UBND xã, phường;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, HĐ2.

DANH MỤC

Hoàng Anh Tuấn
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Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố
khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
(Kèm theo Thông báo số:
/TB-TTHĐND, ngày /5/2021
của Thường trực HĐND thành phố)
1. Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
2. Nghị quyết về Đề án chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát
nước, cây xanh và hệ thống điện trên địa bàn thành phố Kon Tum.
3. Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND, ngày 11 tháng
11 năm 2020 của HĐND thành phố Kon Tum về điều chỉnh, sửa đổi một số nội
dung Nghị quyết số 118/NQ-HĐND, ngày 22/6/2020 của HĐND thành phố về phê
duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình và bổ sung danh mục công trình
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 thành phố Kon Tum.
4. Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 85/NQ-HĐND, ngày 20 tháng
12 năm 2018 của HĐND thành phố Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng công trình và bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020.
5. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa
bàn thành phố Kon Tum.
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