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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/NQ-HĐND Tp. Kon Tum, ngày 04 tháng 8 năm 2016 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc lùi thời gian thông qua Đề án quy hoạch lại các Làng đồng bào  

dân tộc thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) thành các địa điểm du lịch  

gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.  

    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 06/09/2013 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế 

mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020; 

  Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du 

lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt đề án tái định cư, giãn dân các làng đồng bào dân 

tộc thiểu số nội thành, thành phố Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản số 801/UBND-KTN ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh 

Kon Tum về thống nhất đề cương nhiệm vụ thực hiện công việc lập Đề án quy 

hoạch lại các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) 

thành các điểm du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân 

tộc thiểu số thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 19/3/2013 của UBND thành 

phố Kon Tum về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định 

cư, giãn các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành, thành phố Kon Tum; 

 Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND, ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Kon 

Tum về việc xin lùi thời gian trình Đề án quy hoạch lại các làng đồng bào dân tộc 

thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) thành các địa điểm du lịch cộng đồng 

gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại kỳ họp thứ 2, 
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HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu 

HĐND thành phố tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Thống nhất lùi thời gian thông qua Đề án quy hoạch lại các làng 

đồng bào dân tộc thiểu số nội thành (có dân đi giãn dân) thành các điểm du lịch 

cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sang các kỳ 

họp sau của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị chu đáo các nội dung trình HĐND thành 

phố sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất. 
 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Kon Tum khoá XI, kỳ họp thứ 

2 thông qua./.  

 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


