HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ TRẤN KÔNG CHRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14 /NQ-HĐND

Kông Chro, ngày 07 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc đề nghị công nhận phân loại đơn vị hành chính
thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KÔNG CHRO
KHOÁ VII – KỲ HỌP THỨ BA (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành
chính;
Xét Tờ trình số: 1675/TTr-UBND ngày 26/8/2021 của UBND thị trấn Kông
Chro về việc đề nghị công nhận phân loại đơn vị hành chính thị trấn Kông Chro
thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND, ngày
31/8/2021 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn và ý kiến thảo luận của đại biểu
HĐND thị trấn tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thống nhất Tờ trình số 1675/TTr-UBND ngày 26/8/2021 của Uỷ ban
nhân dân thị trấn Kông Chro thuộc huyện Kông chro, tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
1. Quy mô dân số đạt 35 điểm.
2. Diện tích tự nhiên đạt 30 điểm.
3. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội: 7điểm, trong đó:
a) Thu, chi ngân sách địa phương: 03 điểm.
b) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 1,5 điểm.
c) Tỷ lệ số hộ dân cư được dùng nước sạch: 1,5 điểm.
d) Tỷ lệ hộ nghèo: 01 điểm.
4. Các yếu tố đặc thù: 03 điểm
5. Tổng số điểm sau khi thẩm định: 75 điểm

Đối chiếu kết quả đạt được và theo khoản 2, Điều 23 Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13, quy định đơn vị hành chính cấp xã được phân loại I
khi có tổng số điểm đạt 75 điểm trở lên. Kết quả tự phân loại thị trấn Kông Chro
đạt loại I.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thị trấn Kông Chro hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định của pháp luật, trình UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định.
Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, và các đại biểu HĐND thị
trấn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thị trấn Kông Chro khóa VII, kỳ họp thứ Ba
(Kỳ họp Chuyên đề) thông qua ngày 07/9/2021./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lãnh đạo Đảng uỷ thị trấn;
- UBND thị trấn;
- MTTQ và các đoàn thể thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu VT.
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