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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết về việc chấm 

dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc 

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 huyện Đăk Hà 

 

Kính gửi: HĐND huyện khoá VI, kỳ họp thứ 5 

 

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; 

Căn cứ Thông báo số 42/TB- TT HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5, 

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Công văn số 

90/TTHĐND-TH ngày 25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện ĐăkHà về việc 

tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-

2026  

Qua xem xét Tờ trình số 257/TTr-UBND, ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện và dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt 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 huyện. Ban Dân tộc đã tổ chức họp thẩm tra, sau khi nghe ý kiến tham gia thảo luận 

của các thành viên dự họp, Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành Nghị Quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND 

- Hiện nay, Trung ương, Tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí mới để đánh giá xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn 

nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, trong đó có nhiều nội dung thay đổi so với bộ 

tiêu chí cũ. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI đã ban hành Nghị 

quyết số 03-NQ/HU ngày11/01/2021 về việc phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, Kết luận số 1241-KL/HU ngày 

04/7/2022 về điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 

11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Vì thế Nghị quyết số 



36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc 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 huyện Đăk Hà không còn phù hợp. 

- Việc UBND huyện trình HĐND kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để xem xét thông qua việc chấm dứt thi hành Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện là phù hợp. 

2. Căn cứ pháp lý, nội dung và thẩm quyền quyết định. 

- Ban Dân tộc nhận thấy dự thảo Nghị quyết về việc chấm dứt thi hành Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Đăk Hà là phù hợp với 

quy định hiện hành. Dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng 

nhân dân huyện, thể thức văn bản đảm bảo theo đúng quy định. 

3. Ý kiến của Ban Dân tôc: 

- Thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình số 257/TTR-

UBND ngày 11/11/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện.  

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện bổ sung vào phần căn cứ của dự thảo Nghị 

quyết: Căn cứ “Quyết định số 381/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 

20/12/2019 của HĐND huyện Đăk Hà. Kính trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa VI, xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                                       

- HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- VP HĐND- UBND huyện; 

- Lưu VT.BDT 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

           

 

 

Nguyễn Đình Lê 
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