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THÔNG BÁO 
Kết quả kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai 

khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14, ngày 
30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn một số hoạt động của 
Hội đồng nhân dân. 

Ngày 10/11/2022, Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Dai khoá XI, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 đã tiến hành kỳ họp chuyên đề. Tham dự kỳ họp có 22/28 đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (vắng 06 đại biểu có lý do). 

Chủ tọa kỳ họp: Ông Lương Văn Thám – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

(phụ trách) Hội đồng nhân dân huyện. Đến dự kỳ họp có: Thường trực Huyện 
ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện và đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. 

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XI đã xem xét toàn diện, 
kỹ lưỡng các Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội 

đồng nhân dân huyện, với tinh thần dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, Hội 
đồng nhân dân huyện đã thông qua 08 Nghị quyết, cụ thể: 

(01). Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2022 của HĐND huyện; (02). Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 2 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, 

nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; (03). Nghị quyết về việc phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện 
Ia H’Drai (lần 4); (04). Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H’Drai (lần 3); 
(05). Nghị quyết về việc phân bổ, thu hồi tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện 

hưởng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022 (đợt 3); (06). Nghị quyết về việc 

bố trí nguồn vốn lồng ghép đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; (07). Nghị quyết về việc điều 
chỉnh nhiệm vụ chi năm 2022 (lần 2); (08). 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 trình mục tiên quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 



 2 

dân tộc thiểu số và niềm 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 đối 

ứng ngân sách huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 
Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện IaH’Drai. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lương Văn Thám – Huyện ủy viên, Phó 
Chủ tịch (phụ trách) Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh:  

1. Để hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết đã được kỳ họp chuyên đề Hội 
đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; đã thông qua, đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc  chủ động, sáng 
tạo, kịp thời và trách nhiệm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để 

thực hiện việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; sử dụng hiệu quả và triển 
khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng và đúng quy định. 

2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị 
liên quan thực hiện các nội dung đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 
huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường thực hiện chức năng 
giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và thực hiện Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.  

Trên đây là kết quả kỳ chuyên đề 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 Huyện ủy (b/c);   
- Thường trực HĐND huyện;         

- Ủy ban nhân dân 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.   

    TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
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