
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          Kon Tum, ngày       tháng      năm  

V/v góp ý đối với dự thảo hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; 

   - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản 

số 2970/UBND-HTKT ngày 11 tháng 11 năm 2019 về chủ trương điều chỉnh 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 

Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

tỉnh triển khai thực hiện.  

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 

định, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

theo quy định tại Điều 114, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để có 

cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công 

Thương đề nghị quý cơ quan nghiên cứu bố cục, nội dung và có ý kiến góp ý đối 

với các Dự thảo sau:  

1. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; 

2. Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây 

dựng Nghị quyết; 

3. Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; 

4. Đề cương dự thảo Nghị quyết. 

 (Có bản dự thảo kèm theo) 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn hồ sơ Dự thảo 

đề nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Văn bản góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Kon Tum 

(địa chỉ 494 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, SĐT: 02603.861254, 

Fax: 02603.862508) trước ngày 24/04/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 

trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định. 



Nếu quá thời gian trên mà đơn vị không có ý kiến góp ý thì xem như đã 

thống nhất với Dự thảo. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTAT(1) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Lê Như Nhất 
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