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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác 

năm 2023 của Thường trực HĐND huyện 
 

                              

   Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, 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; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 

2022 (số liệu tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2022) và chương trình công tác 

năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 35 đại biểu; đại biểu nữ: 12 người (34,28%); đại 

biểu là người DTTS: 11 người (31,42%); đại biểu dưới 40 tuổi: 8 người (22,86%); 

đại biểu ngoài Đảng: 02 người (5,71%); đại biểu tái cử: 18 người (51,42%).  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Gồm có 05 vị (nam 04, nữ 01). 

Trong đó: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hoạt động kiêm nhiệm (Bí thư 

Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện), 01 Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện hoạt động chuyên trách và 03 Ủy viên của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện (Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội là Chủ nhiệm UBKT Huyện 

ủy kiêm nhiệm; Trưởng Ban Pháp chế là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện kiêm nhiệm; Trưởng Ban Dân tộc là Trưởng 

Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm nhiệm).  

3. Các Ban Hội đồng nhân dân: Các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Ban Kinh tế - Xã hội: Gồm 05 thành viên (04 nam, 

01 nữ). Trong đó: Trưởng Ban (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm nhiệm), 01 

Phó Ban (chuyên trách) và 03 thành viên (kiêm nhiệm); Ban Pháp chế: Gồm 05 

thành viên (02 nam, 03 nữ). Trong đó: Trưởng Ban (Trưởng ban Dân vận Huyện 

ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện kiêm nhiệm), 01 Phó Ban (chuyên 

trách) và 03 thành viên (kiêm nhiệm); Ban Dân tộc: Gồm 05 thành viên (04 nam, 

01 nữ). Trong đó: Trưởng Ban (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm nhiệm) 01 

Phó Ban (chuyên trách) và 03 thành viên (kiêm nhiệm).  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện  
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- Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 

thành công kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện và 03 kỳ họp chuyên đề để 

giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân 

huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua 29 Nghị quyết để Ủy ban nhân dân 

huyện có cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan gửi nội 

dung trình kỳ họp; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các 

báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp kịp thời, đúng quy định; ban 

hành giấy triệu tập, giấy mời dự kỳ họp, chỉ đạo đưa tin về kỳ họp để các tổ chức, 

nhân dân biết, theo dõi. Trong điều hành, Chủ tọa kỳ họp đã gợi mở, định hướng để 

đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo 

luận tại tổ, tại Hội trường nhằm tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết thông qua các 

nghị quyết của kỳ họp. Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị 

liên quan rà soát điều chỉnh các dự thảo Nghị quyết trình ký ban hành theo đúng quy 

định; kịp thời gửi thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan, địa phương và tổ chức 

đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp. 

- Tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ 

chức kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

2. Công tác phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành chức 

năng theo quy định; tham gia cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc  phòng an - ninh trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, 5 Hội đồng nhân 

dân huyện để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử 

tri để tổng hợp ý kiến, kiến nghị; đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương, đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện duy trì công tác giám sát thường xuyên các nội dung liên quan đến công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát kết quả giải quyết các 

ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tại các kỳ họp theo đúng Luật định. Tăng cường theo dõi, giám sát việc triển 

khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. 

 - Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân 

dânvà Ủy ban nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Thường 
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trực Hội đồng nhân dân các xã thị trấn tập trung nghiên cứu nội dung Nghị 

quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại 

biểu Hội đồng nhân dân để triển khai thực hiện hoạt động giám sát tại địa 

phương đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện tập trung hoàn thành việc khảo 

sát, giám sát các chuyên đề theo đúng kế hoạch đã xác định, nhất là các nội dung 

liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 

2022; kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện 

và các cơ quan liên quan có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành ở mức cao 

nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 đã đề ra. 

- Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban 

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

liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tại tỉnh Kon Tum.  

3. Về hoạt động khảo sát, giám sát 

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

ban hành Chương trình giám sát năm 2022, quyết định thành lập Đoàn giám sát, 

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện theo quy định; làm việc, nắm bắt 

tình hình tại các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ. 

3.1. Giám sát chuyên đề 

- Trên cơ sở Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện đã triển khai thực hiện, đồng thời điều hòa các Ban của Hội đồng nhân 

dân huyện tổ chức giám sát theo quy định của pháp luật và tiếp tục thực hiện giám 

sát theo hình thức tích hợp cùng thời gian, cùng địa bàn giám sát phù hợp với tình 

hình thực tế và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đơn vị, địa phương triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao. Trong năm 2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành 24 

cuộc giám sát (có phụ lục 02 kèm theo). 

- Quy trình giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đảm 

bảo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015. Nội dung kế hoạch, đề cương báo cáo đã được Đoàn giám sát gửi 

trước đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát bảo đảm thời gian quy định. 

- Trong quá trình giám sát, các thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy 

tốt vai trò, trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề, thảo luận để làm rõ những nội dung 

giám sát. Qua giám sát, đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, 

địa phương, từ đó kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị 
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liên quan kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, 

đề nghị đôn đốc, theo dõi việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 

3.2. Giám sát thường xuyên 

- Thường thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, thực hiện của 

cơ quan, đơn vị chức năng đối với những vấn đề được dư luận và cử tri quan 

tâm (như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải quyết đơn 

thư, chất vấn,...). Đồng thời, giao các Ban của Hội đồng nhân dân huyện chịu 

trách nhiệm thẩm tra nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện theo lĩnh 

vực phụ trách; theo dõi, chủ động tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện về các nội dung, lĩnh vực thuộc phạm vi Ban phụ trách.  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã trực tiếp tham gia các đoàn 

kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số địa phương của Ban Thường 

vụ Huyện ủy và dự các buổi làm việc cùng với đoàn giám sát của các Ban Hội 

đồng nhân dân huyện. Chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện duy trì công tác giám sát thường xuyên các nội dung liên 

quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo đúng Luật định.  

4. Công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 

4.1. Về tiếp công dân:  

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ cùng với Thường trực 

Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và một số cơ quan, đơn vị liên quan vào các ngày 10, 30 hàng tháng và tiếp 

công dân cùng ngày với lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện 

vào ngày 22 hằng tháng (kể cả thứ 7, chủ nhật). Trong năm 20221, tổng số công dân 

đến kiến nghị, phản ánh có 24 lượt, nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh 

vực đất đai, quy hoạch đường giao thông, bồi thường, chế độ chính sách... Đến nay, 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xem xét, trả 

lời cho công dân biết 22 lượt, còn 02 lượt đang trong thời gian giải quyết. 

4.2. Về tiếp nhận và giải quyết đơn thư: Trong năm 2022, Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện không nhận được đơn kiến nghị của công dân. 

5. Công tác tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  

- Tổ chức thành công 10 phiên họp định kỳ để đánh giá công tác của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện nhằm chỉ rõ những 

việc đã làm được, việc đang làm, việc đã quá thời hạn và nguyên nhân, để đề ra 

những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; thảo luận và quyết định thông báo 

cho chủ trương đối với 14 nội dung và tham gia ý kiến đối với 07 nội dung do Ủy 

ban nhân dân huyện trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và xem 

xét, quyết định các vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, hiệu 

quả, đúng quy định (có Phụ lục 02 kèm theo). Đồng thời, duy trì giao ban thường 

xuyên của theo đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

- Các phiên họp thường kỳ, đột xuất được chuẩn bị chu đáo. Kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn, 

                                                 
1 Số liệu tính đến tháng 31 tháng 10  năm 2022. 
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được ban hành kịp thời, đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban 

nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.  

6. Một số công tác khác: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham gia 

cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn 

huyện theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều 

kiện để phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kon Tum. Tham 

gia giám sát cùng Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại một số xã, thị trấn và Ủy ban nhân dân huyện. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Luật định; thực hiện có hiệu quả chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

các cấp; chủ động, linh hoạt tổ chức các kỳ họp, phiên họp thường kỳ đúng luật định. 

Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 

dân huyện được tổ chức xuất phát từ những điều kiện thực tế của địa phương, có trọng 

tâm, trọng điểm, qua đó đã tìm ra những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến, 

kiến nghị góp phần tháo gỡ những khó khăn chung trên địa bàn huyện. Việc cho ý 

kiến đối với những nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình đảm bảo kịp thời, đúng quy 

định; công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện 

được thực hiện tốt; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, phản ánh 

của công dân đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện và các cơ quan hữu quan trong công tác. Tham gia cùng với Ban Thường 

vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 

ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. 

2. Hạn chế: 

- Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 

đồng nhân dân huyện chưa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và những vấn đề được 

đông đảo cử tri quan tâm; các buổi giám sát chưa có sự tham gia đầy đủ của Ủy 

viên Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện. 

Việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

của một số đại biểu chưa thường xuyên. Hoạt động tiếp công dân của đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện tại nơi ứng cử chưa thường xuyên. 

- Một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức sinh hoạt thảo luận 

tổ chất lượng thấp, có Tổ đại biểu tổ chức thảo luận tổ nhưng không có ý kiến 

tham gia vào các nội dung báo cáo, tờ trình trình kỳ họp, không đề nghị nội 

dung chất vấn tại kỳ họp.  

3. Nguyên nhân:  
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- Đại biểu Hội đồng nhân dân chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, giữ các chức 

vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện, của xã. Do đó, việc bố trí, sắp xếp thời gian thực 

hiện các nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân gặp khó khăn, nhất là các hoạt 

động giám sát. Một số Tổ đại biểu chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm trong 

việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp 

công dân tại nơi ứng cử. 

- Một số nội dung Ủy ban  nhân dân huyện trình kỳ họp chưa kịp thời, có nội 

dung trình chưa đảm bảo về nội dung, quy trình, thủ tục nên đã ảnh hưởng đến 

việc thảo luận của các Tổ đại biểu và công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng 

nhân dân huyện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Về tổ chức kỳ họp: Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần 

thiết khác để tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, 7 và các kỳ họp chuyên đề theo 

đúng quy định (nếu có). Chuẩn bị và tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

2. Công tác điều hoà, phối hợp 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 

xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thứ 5, 6, 7 với hình thức phù hợp để báo cáo kết quả kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân huyện và trước kỳ họp thứ 6, 7 để thông báo nội dung, thời gian 

kỳ họp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp và ý kiến tham 

gia vào các đề án, báo cáo trình tại các kỳ họp Hội đồng nhan dân huyện khóa 

VI; theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề mà các ngành, các cấp đã trả lời 

ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu trước và sau các kỳ họp. 

- Kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ 

họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân huyện. Làm việc với các đơn vị huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn để nắm tình hình, đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, huyện; các chủ trương, quyết định của Chính phủ và các bộ, 

ngành Trung ương trên địa bàn. Tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh trước và sau các kỳ họp, Quốc hội khóa XV.  

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Huyện ủy phân công. Phối hợp 

chặt chẽ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện, các Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị xã hội huyện tuyên truyền phổ biến nội dung các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân huyện khoá VI đến các tầng lớp Nhân dân; tập 

trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Hội đồng 

nhân dân huyện ban hành. 

3. Về công tác khảo sát, giám sát 

- Triển khai thực hiện công tác giám sát theo Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND, ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 và Chương trình giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.  
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- Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cùng cấp và xem xét việc trả lời chất vấn. 

- Giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc 

thực hiện các nội dung kiến nghị tại báo cáo, kết luận giám sát. Tổ chức khảo 

sát, giám sát khi thấy cần thiết. 

4. Công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ 

chức tiếp công dân cùng với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vào các ngày 10, 22, 30 hàng tháng theo Quy 

chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xem xét, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo và kiến nghị của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện. 

5. Tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong công tác giám sát, khảo sát, 

Hội nghị (trong trường hợp được mời); thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ 

khác theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công 

tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện;                                

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (b/c);                                                                               
- TT Huyện uỷ (b/c);   
- TT HĐND huyện;                                                                               

- UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;                                                     

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;                              

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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PHỤ LỤC 01 

Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 4 

và các kỳ họp chuyên đề trong năm 2022 

 

1. Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện (gồm 12 nghị quyết) 

(1) Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc xác nhận kết quả bầu 

bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

(2) Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch 

chi tiết trung tâm thị trấn Đăk Hà (khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đăk 

Hà), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

(3) Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc điều chỉnh kinh 

phí thực hiện quy hoạch. 

(4) Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về chủ trương sử dụng 

nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2022 để sửa chữa các phòng học, nhà vệ 

sinh, mua sắm trang thiết bị giáo dục từ nguồn giảm dự toán giao đầu năm 2022 

của các đơn vị trường học trên địa bàn xã Đăk Hring. 

 (5) Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc phê chuẩn quyết 

toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021. 

(6) Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đầu 

tư công trung hạn tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND, ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà. 

(7) Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 

(8) Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc thống nhất chủ 

trương phân khai và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ thực hiện quy hoạch. 

(9) Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. 

(10) Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện 

công trình: Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luận cấp huyện tại thôn Đăk 

Wek, xã Đăk Pxy; Hạng mục: Bồi thường - giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1). 

(11) Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về kết quả giám sát chuyên 

đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

(12) Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về thành lập Đoàn giám 

sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành phương án sử dụng 

quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020. 

2. Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022 (gồm 05 nghị quyết) 

 (1) Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc phê chuẩn 

phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021.  

(2) Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về phân khai nguồn vốn 

đầu tư năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện. 

(3) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc thông qua nhiệm 

vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2035.  
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(4) Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc thông qua Kế hoạch 

“Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số 

tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện” 

(5) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía 

Đông tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring và dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát 

triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông 

Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. 

3. Kỳ họp chuyên đề tháng 8/2022 (gồm 07 nghị quyết) 

(1) Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

(2) Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và 

vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà.  

(3) Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về việc phân bổ nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021. 

(4) Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về phân khai nguồn thu 

sử dụng đất ngân sách huyên năm 2022.  

(5) Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Đăk Hà. 

(6) Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 thông qua Đề án hỗ trợ phát 

triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.  

(7) Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về việc điều chỉnh dự 

toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng làm thao trường bắn sang các 

nhiệm vụ chi Quân sự - Quốc phòng khác năm 2022. 

4. Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022 (gồm 05 nghị quyết) 

(1) Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về 

việc phân khai bổ sung nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2022. 

(2) Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về việc 

điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

(3) Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về việc 

điều chuyển kinh phí thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng 

ĐBDTTS&MN năm 2022 trên địa bàn huyện. 

(4) Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về 

miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện ĐăkHà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(5) Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 (Công trình: Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà; Hạng mục: Hội trường phục vụ họp trực tuyến và các hạng mục 

phụ trợ khác).  
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PHỤ LỤC 02 

Các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các 

Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát, khảo sát năm 2022 

(kèm theo Báo cáo số     /BC-TTHĐND ngày    /11/2022  

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện) 

 

1. Nội dung do Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát 

(1) Giám sát Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện2. 

(2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 

của HĐND huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 

Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới kiểu mẫu nổi 

trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện3. 

(3) Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND huyện:  

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Đoàn 

giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện4. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/1019 về ban 

hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 20205. 

2. Nội dung do Ban Pháp chế thực hiện giám sát  

(1) Giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của HĐND và 

UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 20266. 

(2) Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện7. 

(3) Giám sát công tác xét xử tại Tòa án nhân dân huyện ĐăkHà8. 

(4) Giám sát việc thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3; 

việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 

HĐND huyện khóa VI9. 

(5) giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện 

ĐăkHà qua giám sát, khảo sát năm 2020, 202110 

(6) Giám sát kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện11. 

 (7) Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản 

lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện12 

 (8) Giám sát tình hình giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công 

chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn13 

                                                 
2 Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện 
3 Kế hoạch số 18/KH-ĐGS ngày 28/7/2022 
4 Kế hoạch số 07/KH-ĐGS, ngày 26/01/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện 
5 Kế hoạch số 20/KH-ĐGS ngày 29,7,2022 
6 Kế hoạch số 03/KH-BPC, ngày 18/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  
7 Kế hoạch số 02/KH-BPC, ngày 18/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  
8 Kế hoạch số 09/KH-BPC, ngày 14/2/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  
9 Kế hoạch số 14/KH-BPD ngày 27/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 
10 Kế hoạch số 16/KH-BPC ngày 21/7/2022 
11 Kế hoạch số 17/KH-BPC ngày 21/7/2022 
12 Kế hoạch số 19/KH-BPC ngày 28/7/2022 
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(9) Giám sát việc thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4; 

việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa VI14 

3. Nội dung do Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện giám sát  

(1) Giám sát việc triển khai kế hoạch trồng rừng trên địa bàn huyện15. 

(2) Giám sát tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí phân bổ 

cho công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện16. 

(3) Giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí trang bị mới, cập nhật phần 

mềm trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến thời điểm giám sát17. 

(4) Giám sát việc thực hiện thu ngân sách năm 202218; 

(5) Giám sát về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho năm 

học mới 2022 - 2023 trên địa bàn huyện19. 

(6) Khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban KT-XH HĐND huyện 

qua một số cuộc khảo sát, giám sát trong năm 202120 

4. Nội dung do Ban Dân tộc thực hiện giám sát  

(1) Giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 

06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số21. 

(2) Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ 

chính sách xã hội trên địa bàn huyện22. 

(3) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 

15/12/2017 của HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn, phát huy di 

sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2018 - 202223. 

(4) Giám sát việc thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện ĐắkHà giai đoạn 2020-202124. 

(5) Giám sát việc chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Đăk Hà theo 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp25. 

 

                                                                                                                                                         
13 Kế hoạch số 22/KH-BPC ngày 01/8/2022  
14 Kế hoạch số 29/KH-BPC ngày 04/11/2022 
15 Kế hoạch số 08/KH-BKTXH ngày 26/01/2022  
16 Kế hoạch số 10/KH-BKTXH, ngày 04/3/2022  
17 Kế hoạch số 12/KH-BKTXH, ngày 19/5/2022  
18 Kế hoạch số 21/KH-ĐGS ngày 29/7/2022 
19 Kế hoạch số 23/KH-ĐGS ngày 08/8/2022 
20 Kế hoạch số 27/KH-ĐGS ngày 03/10/2022 
21 Kế hoạch số 16/KH-BDT, ngày 13/8/2021  
22 Kế hoạch số 14/KH-BDT, ngày 12/8/2021  
23 Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 10/8/2022 
24 Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 22/9/2022 
25 Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 23/9/2022 
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PHỤ LỤC 03 

Các nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét cho 

chủ trương và cho ý kiến đối với các nội dung của Ủy ban nhân dân huyện 

(kèm theo Báo cáo số     /BC-TTHĐND ngày    /11/2022 

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện) 

 
(1) Thông báo số 01/TB-TTHĐND ngày 06/01/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến phân khai nguồn thu sử dụng đất phân cấp 

ngân sách huyện năm 2021 (bố trí đối ứng đầu tư các công trình). 

(2) Thông báo số 02/TB-TTHĐND ngày 06/01/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương 

ngân sách huyện năm 2021 để cho hỗ trợ cho các trường họp F0, F1 đã hoàn 

thành cách ly y tế và hỗ trợ thêm cho các trường họp là trẻ em, người cao tuổi 

thuộc diện F0, F1 tại các khu cách ly tập trung huyện quản lý để phòng chống 

dịch Covid-19 (đợt 10, 11, 12). 

(3) Thông báo số 03/TB-TTHĐND ngày 21/01/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến đầu tư xây dựng công trình (dự án): Trụ sở Ban 

Chỉ huy quân sự xã Hà Mòn, Ban Chỉ huy quân sự xã Ngọc Wang. 

(4) Thông báo số 04/TB-TTHĐND ngày 21/01/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương 

ngân sách huyện năm 2021 để hỗ trợ các trường họp F0, F1 đã hoàn thành cách 

ly y tế và hỗ trợ thêm cho các trường họp là trẻ em thuộc diện F0, F1 tại các khu 

cách ly tập trung huyện quản lý để phòng chống dịch Covid-19 (đợt 15, 16). 

(5) Thông báo số 05/TB-TTHĐND ngày 01/02/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở xã ĐăkUi và Trường Mẫu giáo xã Ngọc Wang (trường chính). 

(6) Thông báo số 11/TB-TTHĐND ngày 25/4/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa thay mới 

các tấm đan đã hỏng, tấm chắn rác, nạo vét hố ga trên trục đường 24/3, đường 

Hà Huy Tập. 

(7) Thông báo số 14/TB-TTHĐND ngày 6/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch và 

phân khai nguồn kinh phí từ Nhà tài trợ Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt 

Nam để triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu 

đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

(8) Thông báo số 18/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến sửa chữa các phòng học, công trình vệ sinh và 

trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

(9) Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 05/8/2022 thống nhất chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh (giai đoạn 

2) theo nội dung đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 

01/8/2022. 
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(10) Công văn số 50/TTHĐND-TH ngày 02/8/2022 về việc tham gia ý 

kiến về chủ trương phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 

2022. 

(11) Công văn số 51/TTHĐND-TH ngày 02/8/2022 về việc tham gia ý 

kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSTW, mức vốn 

ĐTPT nguồn NSĐP đối ứng thực hiện các CTMTQG ngân sách huyện giai đoạn 

2021-2025. 

(12) Công văn số 52/TTHĐND-TH ngày 02/8/2022 về việc tham gia ý 

kiến chủ trương phân khai nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 

2021 bổ sung ngân sách cấp huyện. 

(13) Công văn số 53/TTHĐND-TH ngày 02/8/2022 về việc tham gia ý 

kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSTW, mức vốn 

ĐTPT nguồn NSĐP đối ứng thực hiện các CTMTQG ngân sách huyện năm 

2022. 

(14) Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 về việc tham gia ý 

kiến đối với phương án sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn huyện. 

(15) Công văn số 75/TTHĐND-TH ngày 22/9/2022 về việc tham gia ý 

kiến về chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở HĐND và UBND huyện ĐăkHà 

(16) Công văn số 87/TTHĐND-TH ngày 21/10/2022 về việc tham gia ý 

kiến về chủ trương phân khai bổ sung kế hoạch vốn nguồn thu tiền sử dụng đất 

phân cấp ngân sách huyện năm 2022. 
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