
UỶ BAN NHÂN DÂN                       

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-UBND      Kon Rẫy, ngày       tháng       năm     

TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét ban hành Nghị quyết về phương 

 hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 
 

Kính gửi:  HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND 

huyện về nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XV. 

UBND huyện Kon Rẫy kính trình HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5 

xem xét ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2023, cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện trong 

lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường (thông qua kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội trung hạn và hàng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; Quyết định dự toán 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương 

và phân bổ dự toán ngân sách huyện...). Do đó, việc UBND huyện trình 

HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh 

tế - xã hội năm 2023 là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp Luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện để HĐND huyện xem xét 

quyết định, làm cơ sở cho UBND huyện tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.  

2. Quan điểm chỉ đạo: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh; của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện về phát 

triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết phải phù hợp, sát với kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Kon Rẫy từ đó đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
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Căn cứ Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND 

huyện về nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa 

XV, UBND huyện xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 (trên cơ sở Báo cáo số 506/BC-UBND ngày  của UBND huyện 

về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023) trình HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5 xem 

xét, quyết định. Dự thảo Nghị quyết đã tổ chức lấy ý kiến góp ý các đồng 

chí Ủy viên UBND huyện; các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, thị 

trấn và được tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

Bố cục Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể gồm: 

Điều 1. Nhất trí báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

Điều 2. Nhằm thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Báo cáo số 

506/BC-UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện, trong đó chú trọng một số 

nội dung như dự thảo Nghị quyết kèm theo. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Tài liệu gửi kèm theo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (2) Dự thảo 

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và các tài liệu 

liên quan). 

Kính trình HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5 xem xét quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;      

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);                                                                                                 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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