
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/TB-HĐND          Kon Rẫy, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ III Hội đồng nhân dân huyện  

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 27/7/2022, HĐND huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

III HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Kỳ họp có 24/30 đại biểu 

HĐND huyện (vắng 06 đại biểu: Có lý do). 

Chủ tọa điều hành Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Ngọc Phong, Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

Sau khi xem xét các tờ trình và báo cáo của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tham dự kỳ 

họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 02 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo).  

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: 

Một là, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác thông 

tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát 

động và nhân rộng các phong trào, mô hình hiệu quả về thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ đặc thù; phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện khả năng thụ hưởng, 

nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội vùng nông thôn và vùng đồng dân tộc thiểu số. 

  Hai là, Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện giám sát 

chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm 

vụ, nội dung HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ III được tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ III HĐND 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; 

- Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên; 

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

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH 

(Kèm theo Thông báo số 27 /TB-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2022    

của Thường trực HĐND huyện) 

1. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.  

2. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 28/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 
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