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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện  

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 16/12/2021, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công Kỳ 

họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự 

kỳ họp có 29/30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (vắng 01 đại biểu có lý do). 

Chủ tọa kỳ họp Ông Nguyễn Quang Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Huỳnh Ngọc Phong, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; một số nội dung quan trọng cho cả giai đoạn như: Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Quy chế hoạt 

động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa 

phương. 

Đồng thời, xem xét báo cáo công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, 

Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV và Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân 

dân huyện Khóa XV; thảo luận, quyết định đối với các báo cáo, tờ trình của Ủy 

ban nhân dân huyện trình Kỳ họp. 

1. Trên cơ sở thảo luận, phân tích, xem xét các báo cáo, tờ trình và tiếp 

thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân 

dân huyện; ý kiến tham gia của các vị đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện đã 

thống nhất thông qua 15 nghị quyết (có phụ lục kèm theo). 

2. Kỳ họp đã thống nhất đánh giá năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19 và một số yếu tố khách quan khác nên có chỉ tiêu (tỷ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế) chưa đạt so với nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021, 

nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Huyện ủy; sự vào cuộc 
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của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cộng đồng 

doanh nghiệp và Nhân dân, chúng ta đã được những kết quả quan trọng: Thu 

ngân sách Nhà nước tại địa bàn (đạt 120,4%). Diện tích các loại cây trồng chính 

của huyện đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Cây ăn quả (đạt 119,7%), 

cây Mắc ca (đạt 157,7%), trồng mới rừng (đạt 166,3%), trồng cây phân tán (đạt 

126%), khoanh nuôi phục hồi rừng (đạt 132,67 %) và công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai quyết liệt, hiệu quả thiết thực. 

Kết quả thực hiện giảm nghèo vượt chỉ tiêu đề ra (giảm từ 20,95% xuống còn 

11,70%, tương ứng giảm 9,02%). Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chất 

lượng giáo dục - đào tạo, công tác khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích 

cực; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, quyết 

liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ 

việc phức tạp xảy ra.  

Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm 

của Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, các ngành trong triển khai, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm vừa qua. 

3. Về hoạt động chất vấn, kỳ họp đã có 03 ý kiến chất vấn (trong đó, 

Trưởng Phòng Y tế 01 ý kiến, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 01 ý kiến, 

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 01 ý kiến) về trách nhiệm của các Trưởng 

Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện kiểm soát 

nguồn gốc và chất lượng hàng hóa trên thị trường (đặc biệt là sản phẩm rượu), 

vấn đề tham gia bảo hiểm y tế của các em học sinh, ảnh hưởng của một số vị trí 

lắp đặt trạm cân thu mua nông sản đến an toàn giao thông. 

Trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các Trưởng 

Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã thể hiện tinh thần trách 

nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, cơ bản nắm rõ được nội dung quản lý Nhà 

nước và chức trách, nhiệm vụ được giao, trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ 

trách nhiệm và giải pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. 

Qua chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

thống nhất không ban hành Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 

thứ 3; đối với câu trả lời ý kiến chất vấn chưa được rõ ràng tại kỳ họp (của 

Trưởng Phòng Y tế), Chủ tọa yêu cầu người được chất vấn trả lời cụ thể bằng 

văn bản, gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện đã chất vấn để biết, thông tin đến cử tri và theo dõi, giám sát 

theo quy định. 

4. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Thạch, Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:  
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Một là, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành và địa phương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm phải thực 

hiện, tìm giải pháp cụ thể, huy động mọi nguồn lực, tăng cường sự phối hợp 

nhịp nhàng của các ngành để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Tập trung cao thực hiện các giải pháp về quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 

trong năm 2021. 

Hai là, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch huyện trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt làm cơ sở để thực hiện; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết…; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo 

các tiêu chí của đô thị loại 5 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX; 

đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; 

thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. 

Ba là, đẩy mạnh triển khai thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại các xã để 

hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản 

lý tài nguyên khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 

về văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề gắn với giải 

quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. 

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các 

lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động trong công tác thu hút đầu tư trên địa 

bàn huyện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính 

đáng của cử tri. 

Năm là, trên cơ sở Quy chế hoạt động HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 đã được thông qua tại Kỳ họp này; đề nghị Thường trực HĐND 

huyện, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu 

HĐND huyện phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và 

nâng cao chất lượng các Kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các 

vấn đề quan trọng của địa phương. 

Sáu là, Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, các phòng, ban chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn tăng 

cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý 

Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các 
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đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân 

thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ 

chính trị của huyện trong năm 2022.  

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện 

Khóa XV./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên; 

- Lưu: VT, CV(HĐ). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 
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PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH 

1. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

2. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

3. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026.   

4. Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.  

5. Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện.  

6. Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.  

7. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

8. Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện 

năm 2022.  

9. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2022-

2025.  

10. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.  

11. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.  

12. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum. 

13. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kon Rẫy.  
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14. Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về công tác quản 

lý khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện..  

15. Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc phân khai nguồn Trung ương bổ sung kinh phí thường xuyên thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.  
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