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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 84/2016/NQ-HĐND Kon  um, ngày 09 tháng 12  năm 2016 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND và các nghị quyết khác của 

Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến một số chính sách đặc thù đối với  

các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3 
 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền đị  phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật b n hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Xét T  trình số 177/TTr-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 

12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận củ  các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Bãi b  Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về một số chính sách đặc thù đối với 

các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

31/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 

năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

25/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chủ trương đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  hết hiệu lực vào 

cuối năm 2015. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và xử lý các vấn đề còn 

tồn đọng (nếu có) đối với các chính sách đặc thù đang triển khai thực hiện theo 

Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân 

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

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, k  

họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2017./. 

 CHỦ TỊCH 

  Nguyễn Văn Hùng 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


