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TỜ TRÌNH 

Nghị quyết điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ II. 

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022;   

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Khóa XIX về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị 

quyết 03-NQ/HU, ngày 15/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. 

Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện dự thảo Nghị quyết 

điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Trên cơ sở Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện đã 

xác định các nhiệm vụ và giao cụ thể các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để các phòng, ban, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện1.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị quyết của HĐND huyện, UBND 

tỉnh đã giao tăng chỉ tiêu trồng mới rừng đối với huyện Kon Rẫy tại Kế hoạch số 

451/KH-UBND ngày 18/02/2022. Đồng thời, để cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội của Nghị quyết HĐND huyện phù hợp với Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/12/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị xây dựng 

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Vì vậy, việc xây 

dựng Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ kinh 

                                                 
1 Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện. 
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tế - xã hội là cần thiết làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong 

năm 2022.  

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết gồm 05 Điều, cụ thể: 

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 (chi tiết như dự thảo 

Nghị quyết đính kèm). 

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về phương hướng, nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội năm 2022. 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

II xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện;  

- Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Vp; 

- Luu: VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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