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Kon Tum, ngàyksthdng 10 ném 2017
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V/v Bâo câo tiêp thu: giài trình kién tham
gia dôi Véi durthào Tè trình UBND tinh,
Nglli quyêt cùa HDND tinh trình Fy hop
HDND

khéa XI

Kinh güi: Ùy ban nhân dân tinh Kon Tum.

Thuc hiên chi dao cùa UBND tinh t4i Vin bàn sô 2590/UBND-KTngày
25 9/2017

vê viêc chuân

bi céc nêi dung

trình k} hQP

thl'r5 HE)ND

tinh khéa

XI:

v/ liên quan .rây dlt7tg
'id. giao Sò' Tài chinh chü tri, phôi hep Véi céc
Quy
thào Tò' trình cùa UBND tillh, Ngh/ quyêt cia I-lôi dông nkân dân tilîh

âi?îh viêc phâll chia nguôn thu tién châlit

cho ngâ77séch céc câp chinh

quyê72âia phzcng tinh Kon Tuyngiai dogi7 2017-2020, thcvn mtcu UBND tinh
trình 10)hep thé' 5 HDND tinh kh6a XI theo quy dinh.

Sò Tài chinh dà xây dyng Durthào Tò trình cùa UBND tinh và Nghi quyêt
nop
cüa Hêi dông nhân dân tinh quy dinh viêc phân chia nguôn thu tiên chôm
cho ngân séch céc câp chinh quyên dia phuong tinh Kon Tum giai doan 2017-

2020. durthào dà duqc

Tài chinh güi lây y kiên câc dông chi ùy viên UBND

tinh, câc Sò, ban, ngành, UBND

câc huyên, thành phô và giriSô Tu phâp thâm

dinh theo quy dinh.

Nôi dung tham gia S'kien cùa câc dông chi ùy viên UBND tinh, dcn vi và y"

kiên thâm dinh cùa Sb Tu phâp, Sò Tài chinh dil tiêp thu, giài trình, hoàn thiën
thào Nghi quyêt, chi tiét tai Phli luc 01, 02 kèm theo.
Sb Tài chinh tông hqp, bâo CAO Uy

ban nhân dân tinh xem

dông nhân dân tinh Ici/hQPthé' 5, khéa
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xét, tlình Hêi

