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HĐND HUYỆN IA H’DRAI      

 THƯỜNG TRỰC HĐND 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số:        /TB-HĐND                 Ia H’Drai ngày 20 tháng 12  năm 2022 

  

THÔNG BÁO 
Kết quả kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai 

khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Ngày 15/12/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Dai khoá XI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 đã tiến hành kỳ họp lần thứ 5. Tham dự kỳ họp có 24/28 đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XI; đến dự kỳ họp có đồng chí Trương Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Bí 

Thư Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị của huyện.  

Thực hiện Thông báo số 643-TB/TU, ngày 29 tháng 11 năm 2022 về công tác 

cán bộ, Hội đồng nhân dân huyện đã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả phiếu tín nhiệm cao; Hội đồng nhân dân huyện đã 

biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện đối với Ông A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2022, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023; xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 

các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo kết 

quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khá sôi nổi có 04 đại biểu chất vấn 

lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện với 06 vấn đề mà đại biểu và 

cử tri quan tâm. Lãnh đạo UBND huyện và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện trả 

lời chất vấn, giải trình khá đầy đủ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ 

quan, đơn vị và cá nhân phụ trách với tinh thần cầu thị, xác định rõ trách nhiệm và 

biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra. Hội đồng nhân dân huyện 

thống nhất không ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

 Trên cơ sở thảo luận, phân tích, xem xét khách quan, dân chủ các báo cáo, tờ 

trình dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; ý 

kiến thảo luận của các vị đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua 11 Nghị 

quyết, đó là: (1) Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023; (3) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự 

toán ngân sách cấp huyện năm 2023; (4) Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương 
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trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai năm 2022 và bổ sung, phân bổ phần đối ứng ngân sách huyện vào 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2022 của huyện Ia H’Drai (lần 1); (5) Nghị quyết về việc điều 

chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ia H’Drai; (6) Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H’Drai; (7) Nghị quyết về điều chỉnh 

một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; (8) Nghị quyết về chương trình hoạt 

động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; (9) Nghị quyết về kinh phí hoạt động 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; (10) Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; (11) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022; đồng thời, yêu cầu tập trung triển 

khai, thực hiện ngay những nội dung, nhiệm vụ đã được xác định trong các Nghị 

quyết, trong đó chú trọng các vấn đề sau: 

Thứ nhất, về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra những 

mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cụ thể, từng giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm; xuất phát 

từ yêu cầu xây dựng và phát triển huyện nhà, ngoài ra còn có nội dung xây dựng 

chính quyền địa phương, đây là vấn đề hết sức cần thiết, phù hợp với thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân huyện. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân 

huyện, các ngành, các cấp giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải 

pháp; phân công cơ quan, người chủ trì, thời gian hoàn thành trong khung thời gian 

mà Hội đồng nhân dân huyện giao tổ chức thực hiện. Các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo đó giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, về phân bổ dự toán chi năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo 

các chế độ, định mức theo quy định và đa số bố trí cao hơn dự toán năm 2022. Đề 

nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã điều hành hết sức linh hoạt, đảm 

bảo cho hoạt động chung, nhất là hoạt động cấp thôn thật sự phát huy hiệu lực, hiệu 

quả. 

Thứ ba, về kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào 

cuối năm 2025, định hướng đến năm 2030: Từ nay đến cuối năm 2025, đặt ra yêu cầu 

phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới Ia Dom, đồng 

thời xây dựng xã Ia Đal đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, xã Ia Tơi cùng với 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025. 

Muốn vậy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, các cấp cần cụ thể hóa kế 
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hoạch đã được thông qua, năng động, sáng tạo lồng nghép các Chương trình mục tiêu 

quốc gia vào xây dựng nông thôn mới; điều hành, huy động và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Thứ tư, về kế hoạch đầu tư công năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu 

Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý thật chặt 

chẽ, triển khai đúng tiến độ, khẩn trương rà soát, đề xuất phân bổ nguồn thu tiền sử 

dụng đất từ năm 2022 chuyển sang năm 2023 để sớm triển khai, thực hiện. 

Thứ năm, căn cứ Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động năm 2023, kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân huyện, giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng 

nhân dân huyện và các ngành, các cấp triển khai, thực hiện trên tinh thần chủ động, 

đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. 

Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri, 

đề nghị các vị đại biểu nắm chắc tinh thần kỳ họp và nội dung các nghị quyết để báo 

cáo và vận động nhân dân đồng thuận, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo đến các đơn vị, địa 

phương biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:            
- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Thường trực Huyện ủy;          

- Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện;    

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XI; 

- Các cơ quan, ban ngành,  đoàn thể huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT-LT.   
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