
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN IA H'DRAI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:          /NQ-HĐND Ia H'Drai, ngày 19  tháng 12  năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới  
đến cuối năm 2025, điṇh hướng đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Tờ trình số 276/TTr-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về đề nghị ban hành Nghi ̣quyết thông qua Kế 

hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới đến cuối năm 2025, điṇh hướng 
đến năm 2030, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến 
tham gia của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới đến 

cuối năm 2025, điṇh hướng đến năm 2030 (Chi tiết tại biểu Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển 
khai thực hiện theo đúng quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám 

sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI nhiệm kỳ 2021-

2026, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND-UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Thạch 
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