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THÔNG BÁO 
Nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 4 

 HĐND huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 
 

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; 

 Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 về tổ chức kỳ họp 

thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân 
dân huyện thông báo nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp 
lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cụ thể như 

sau: 

I. CÁC BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP 

1. Thường trực HĐND huyện trình:  

1.1.  Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 

tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (kèm theo 
dự thảo Nghị quyết);  

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 4 Hội 

đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

  1.3. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

1.4. Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân huyện (kèm theo dự thảo Nghị quyết);  

2. Ủy ban nhân dân huyện trình: 

2.1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (kèm theo dự thảo Nghị 
quyết); 

2.2. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022; 

 2.3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 4 Hội 
đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

2.4. Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và 
công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 
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2.5. Tờ trình phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện hưởng năm 2022 

(đợt 2) (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.6. Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện và phân bổ kết dư năm 

2021 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.7. Tờ trình Điều chỉnh nhiệm vụ chi trong năm 2022 (đợt 1) (Kèm theo dự 
thảo Nghị quyết); 

2.8. Tờ trình Phân bổ kinh phí thực hiện đề án di dân bố trí sắp xếp dân cư 
trên địa bàn huyện (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.9. Tờ trình phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Bãi đổ xe trước chợ 
trung tâm huyện (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

1.10. Đầu tư đường ống cấp 3 dự án cấp nước Trung tâm  huyện (Kèm theo 
dự thảo Nghị quyết);  

2.11. Đầu tư các tuyến đường, bãi đỗ xe, san lấp mặt bằng và các hạng mục 
khác thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai (Kèm theo dự thảo Nghị 

quyết);  

2.12. Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 

14C Trung tâm huyện huyện Ia H’Drai (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

 2.13. Tờ trình về Kế hoạch Sửa chữa trụ sở HU-HĐND-UBND huyện (Kèm 

theo dự thảo Nghị quyết); 

2.14. Tờ trình về Dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hóa - TT-DL và truyền 
thông (Điều chỉnh thời gian năm 2023 sang năm 2022) (Kèm theo dự thảo Nghị 

quyết); 

2.15. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3) (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.16. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 2) (Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.17. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

của huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022(Kèm theo dự thảo 
Nghị quyết); 

         2.18. Tờ trình về phân cấp ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư dự án 
nhóm C (thay thế NQ số: 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện) 

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết); 

2.19. Tờ trình về thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư, phát triển 
dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm theo dự thảo Nghị quyết). 

2.20. Tờ trình về thông qua Kế hoạch xây dựng Trung tâm hành chính điều 
hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai (kèm theo dự thảo Nghị quyết). 

3. Các Ban HĐND huyện 

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 
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3.2. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; 

3.3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội đối với các Tờ trình, Báo cáo 

của Ủy ban nhân dân huyện.  

3.4. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp đối với các Tờ trình, Báo cáo của Ủy 
ban nhân dân huyện.  

3.5. Báo cáo kết quả công tác giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân 
huyện. 

4. Báo cáo các ngành 

4.1. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện về tham gia 

xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; 

4.2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

4.3. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện.  

4.4. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Chi Cục thi hành án huyện. 

5. Kỳ họp Thảo luận (tham gia vào các báo cáo, Tờ trình của Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện). 

6. Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có). 

7. Tiếp thu, giải trình các ý kiến khác nhau tại kỳ họp (nếu có). 

8. Thông qua các Nghị quyết 

8.1. Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện;  

8.2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện; 

 8.3. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

2022; 

8.4. Nghị quyết về phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện hưởng năm 

2022 (đợt 2); 

8.5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện và phân bổ kết dư 

năm 2021; 

8.6. Nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ chi trong năm 2022 (đợt 1); 

8.7. Nghị quyết về phân bổ kinh phí thực hiện đề án di dân bố trí sắp xếp dân 

cư trên địa bàn huyện; 

8.8. Nghị quyết về phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Bãi đổ xe trước 

chợ trung tâm huyện; 
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9.9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư đường ống cấp 3 dự án cấp nước Trung 

tâm  huyện;  

10.1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các tuyến đường, bãi đỗ xe, san lấp 

mặt bằng và các hạng mục khác thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai;  

10.2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch 
vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện huyện Ia H’Drai; 

10.3. Nghị quyết về Kế hoạch Sửa chữa trụ sở HU-HĐND-UBND huyện; 

10.4. Nghị quyết về Dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hóa - TT-DL và truyền 

thông; 

10.5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3); 

10.6. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 2); 

10.7. Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia của huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; 

          10.8. Nghị quyết về phân cấp ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm C (thay thế NQ 02/2020/NQ-HĐND của HĐND huyện); 

 10.9. Nghị quyết về thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư, phát 

triển dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

 10.10. Nghị quyết về thông qua Kế hoạch xây dựng Trung tâm hành chính 
điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP: 

 - Thời gian: 02 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 7 năm 2022. 

 - Địa điểm: Hội Trường trung tâm huyện. 

 III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ. 

- Để kỳ họp lần thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện đạt kết quả tốt, Thường 
trực Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thành các 

báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp theo tiến độ sau: 

1. Các báo cáo, Tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, Uỷ ban nhân 

dân huyện, Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân huyện gửi về Thường trực 
HĐND huyện trước ngày 20/6/2022; (Để các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm 

tra). 

2. Các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, Tờ trình hoàn thành trước 
ngày 5/7/2022.  

3. Trong qua trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ 
sung, các cơ quan, đơn vị liên quan xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét. 

4. Giao Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện tham mưu cho Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc các đơn vị hoàn 
thành việc tham mưu các Kế hoạch, báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gửi tài 
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liệu lên trang thông tin cho đại biểu nghiên cứu, trước kỳ họp và chuẩn bị các điều 

kiện để phục vụ tốt kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện. 

Trên đây là thông báo về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ 

chức kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị các cơ quan đơn vị liên 
quan triển khai thực hiện. 

 

            Nơi nhận: 

- TT.Huyện ủy (B/c); 
- TT.HĐND,UBND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện 
- UBMTTQ VN huyện; 
- TTVHTT&TT huyện; 
- Các ĐB HĐND huyện khóa XI; 
- LĐ, CV Văn phòng; 
- TT.HĐND, UBND các xã; 

     - Lưu: VT, TH. 

                TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
             PHÓ CHỦ TỊCH 

                         
              

  

 

            Lương Văn Thám  
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