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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8), HĐND thành phố Kon Tum 

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
  

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon 

Tum, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ 

họp chuyên đề (lần thứ 8).  

Chủ tọa Kỳ họp:  

- Ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 

- Ông Lê Phương Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND thành phố.  

Tham dự Kỳ họp có Lãnh đạo UBND thành phố, Đại diện Ban Thường 

trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; các Ủy viên UBND thành phố; Thủ trưởng 

một số cơ quan, đơn vị thành phố; đại diện Thường trực HĐND các xã phường. 

Dự và đưa tin tại Kỳ họp có Trung tâm Văn hóa - Thể thao- Du lịch và Truyền 

thông thành phố. 

Tại Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8), HĐND thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026 đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

(2) Nghị quyết về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị 

Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố khẩn trương hoàn tất các hồ 

sơ, thủ tục và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được 

HĐND thành phố quyết nghị thông qua tại Kỳ họp. 

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8), HĐND 

thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./. 
Nơi nhận:  
- TT. HĐND tỉnh;      

- TT.Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- UBND thành phố;  

- Ban TT.UBMTTQVN thành phố; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 

- Các phòng, ban thành phố; 

- Các 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, HĐ1.                          

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
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