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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   03/NQ-HĐND Kon Tum, ngày   05   tháng  4  năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 

 Về đƣa dự án khu đ  thị phía Nam cầu Đăk Bla ra khỏi Danh mục dự án 

có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tƣ tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA X - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ 

ban hành Quy chế khu đô thị mới; 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-UBND 

ngày 09/3/2012 về việc đề nghị đưa dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla ra 

khỏi Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 

01/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại 

biểu tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đưa dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla ra khỏi 

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 

01/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đảm 

bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh kết quả thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện. 

Trong trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung các dự án có sử dụng đất 

cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 
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trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp chuyên 

đề tháng 3 năm 2012 thông qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

Hà Ban 

 

 


