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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: 07/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 06 tháng 5 năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về triển khai đầu tƣ các công trình  

trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nƣớc thuộc tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHOÁ X, 

KỲ HỌP THỨ 12, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp;  

Căn cứ Công văn số 2007/TTg-KTN ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới 

của tỉnh Kon Tum; Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng Trung tâm 

hành chính tập trung tại các địa phương; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 43/TTr-

UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai đầu tư các công trình, trụ sở 

cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư xây dựng hai công trình 

trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc tỉnh như đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016, cụ thể: 

1. Công trình Trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp. 

2. Công trình Trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc khối văn hóa-

xã hội.  

 - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên 

đất các trụ sở cũ. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức 
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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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ 

họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 04 tháng 5 năm 

2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


