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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: 60/2019/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 10  tháng 12 năm 2019 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND  

ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch  

Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025,  

định hƣớng đến năm 2035 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

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

2015; 

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 23 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các 

Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Điều 1 Nghị quyết số 

57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến 

năm 2025, định hƣớng đến năm 2035 

Bổ sung 06 tuyến đường giao thông nông thôn vào mục 1 của Phụ lục 02 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể: 

“1. Đường giao thông nông thôn Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, huyện 
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Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Điểm đầu giao với Tỉnh lộ 676 tại Km49+490 và 

điểm cuối tại Làng Ngọc Ring với tổng chiều dài 3,2Km, Đường giao thông 

nông thôn cấp B, bề rộng nền đường Bn = 4m, mặt đường rộng Bm = 3m. 

2. Đường giao thông nông thôn Điek Nót đi thôn Điek Cua (đoạn 6), xã 

Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  Điểm đầu tại Thôn Điek Nót, 

điểm cuối tại thôn Điek Cua (giáp đường Điek Cua đang đầu tư thuộc dự án 

giảm nghèo) với tổng chiều dài tuyến 1,4Km và quy mô đường giao thông nông 

thôn cấp B, bề rộng nền đường Bn = 4m, mặt đường rộng Bm = 3m.  

3. Đường giao thông kết nối từ Tỉnh lộ 676, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quang Nam. Điểm đầu giao với 

đường quy hoạch Tỉnh lộ 676 thuộc thôn Tu Rét, xã Đăk Nên và điểm cuối tại 

ranh giới giữa hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Quang Nam, giáp với đường giao thông 

xã Trà Vinh - Đắc Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổng chiều dài 

tuyến 1,9Km với quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m.  

4. Đường giao thông từ đường ĐH.15 đi nhà máy thuỷ điện Ya ly, huyện 

Sa Thầy. Điểm đầu giao với đường ĐH.15 tại lý trình Km13+950, điểm cuối 

giao với đường vận hành nhà máy thuỷ điện Ya ly mở rộng với tổng chiều dài 

tuyến 11,3Km với quy mô đến năm 2025 là đường giao thông nông thôn loại B, 

bề rộng nền đường Bn = 5,0m; đến năm 2035 đạt chuẩn  đường Cấp V miền núi, 

bề rộng nền đường Bn = 6,5m.  

 5. Đường và cầu từ thôn 3 đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Điểm 

đầu giao với Quốc lộ 24 tại lý trình Km136+800, điểm cuối giao với Đường 

huyện ĐH.21 tại lý trình Km5+500 với tổng chiều dài tuyến 0,5Km, quy mô 

đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m.  

6. Đường giao thông từ thuỷ điện Đức Nhân đi đường tránh lũ xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà. Điểm đầu giao với Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình huyện Đăk Tô và điểm cuối giao với đường vào 

thuỷ điện Đức Nhân với tổng chiều dài tuyến 0,8Km, quy mô đường cấp V miền 

núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m”. 

Điều 2. 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. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ 

họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20  

tháng 12 năm 2019./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


