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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  86/2016/NQ-HĐND     Kon Tum,  ngày 09 tháng 12  năm 2016 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của                 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và 

đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hƣớng đến năm 2025 

 
 

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; 

 Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;  

 Căn cứ  hông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐ BXH-BGDĐ -BNV 

ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trư ng Bộ L o động  hương binh và X  

hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm 

dạy nghề, Trung tâm giáo dục thư ng xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - 

hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thư ng xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thư ng xuyên; 

 Xét T  trình số 147/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về sử  đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 

năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

giáo dục và đào tạo tỉnh Kon  um gi i đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 

2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hó  - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý 

kiến thảo luận củ  đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 

05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 

đến năm 2025, cụ thể : 
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 1. Tại tiết 1.2.5 điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 về Giáo dục thường xuyên: 

Sửa đổi cụm từ “Đến năm 2020, có 100% các huyện, thành phố có Trung tâm 

giáo dục thư ng xuyên” thành “Đến năm 2020, 100% các huyện có Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thư ng xuyên”. 

 2. Tại tiết 1.2.6 khoản 1 Điều 1 về Giáo dục Đại học, Cao đ ng, Trung 

cấp chuyên nghiệp: 

 Sửa đổi từ “Nâng cấp trường Trung học Y tế thành trường Cao đ ng Y tế 

Kon Tum” thành “Thành lập  rư ng C o đẳng cộng đồng Kon  um trên cơ s  

s p xếp các trư ng c o đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý”.  

 Điều 2.  Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của 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 từ ngày 19 

tháng 12 năm 2016./. 
 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


