
 

 

HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THƯỜNG TRỰC HĐND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-TTHĐND 

 

                 Đăk Tô, ngày          tháng  7  năm  2022 
 

 

BÁO CÁO 
V/v điều chỉnh một số nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện  

 
Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 

Thông báo số 04/TB-TTHĐND về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 
HĐND huyện. Tuy nhên, ngày 5/7/2022, UBND huyện có Tờ trình số 44/TTr-

UBND về việc đề xuất bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và 
ngày 12/7/2022  có Tờ trình số 52/TTr-UBND về việc xin rút nội dung trình Kỳ 

họp thứ 4 HĐND huyện,  

Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện những điều chỉnh nội 

dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện dễ theo dõi. 

1. Nội dung xin rút khỏi chương trình Kỳ họp thứ 4: 

“Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ hẻm, chỉnh 
trang, xây dựng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Tô (giai đoạn 
2022-2025)”. Lý do: Chưa hoàn thiện nội dung Đề án để trình tại Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện. 

2. Nội dung bổ sung vào kỳ họp thứ 4: 

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 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 Đăk Tô. 

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và 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. 

Thường trực HĐND huyện báo cáo  các vị đại biểu HĐND huyện./.  
 

Nơi nhận:                                                     
- Thường trực HĐND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- Lưu: VT, THHĐ.                                                                 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Ngô Thị Sâm 
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