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THÔNG BÁO 

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

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 15/4/2022, HĐND huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề 

lần thứ II HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Kỳ họp có 

26/30 đại biểu HĐND huyện (vắng 04 đại biểu: Có lý do). 

Chủ tọa điều hành Kỳ họp, đồng chí Huỳnh Ngọc Phong, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

Sau khi xem xét tờ trình của Thường trực HĐND huyện, 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 04 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo).  

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Huỳnh Ngọc Phong, Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: 

Một là, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai 

công tác, thủ tục Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 chất lượng và hiệu quả; thực hiện phân bổ kinh phí từ nguồn tăng 

thu ngân sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 2021 theo đúng Nghị quyết 

đã thông qua; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp 

triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022. 

  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 dự án, nội 

dung HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ II 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 II 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, CV(HĐ). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐND ngày     tháng       năm      

của Thường trực HĐND huyện) 

1. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện về phương 

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

2. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 18/4/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh 

Điều 1 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về thông 

qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 18/4/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh 

Điều 1 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về thông 

qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

4. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 18/4/2022 của HĐND huyện về việc phân 

bổ kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 

2021. 
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