
 

 

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

THƯỜNG TRỰC HĐND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-TTHĐND 

 

                 Đăk Tô, ngày          tháng  10  năm  2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Chiều ngày 20/10/2022, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề HĐND 

huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 27/31 đại biểu HĐND 

huyện. 

Chủ tọa kỳ họp gồm đồng chí A Hơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện; đồng chí Ngô Thị Sâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện.  

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông 

qua 06 nghị quyết (có Phụ lục kèm theo), để cụ thể hóa các quy định của pháp luật và 

xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trên địa bàn huyện Chủ tọa Kỳ họp  đề nghị:  

UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 

của HĐND huyện và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; đảm bảo 

từ nay đến cuối năm 2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao tại Nghị quyết 

này.  

        Căn cứ các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban 

hành, UBND huyện phải phân bổ của từng Chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu 

chí quy định, đồng thời phải quan tâm cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án, 

tiểu dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án 

phải đảm bảo quy định của pháp luật, sát thực tiễn, triển khai thực hiện đúng kế hoạch, 

tiến độ đã đề ra. 

       Quá trình tổ chức, thực hiện các Chương trình mục tiêu phải giải pháp, biện pháp 

cụ thể; đồng thời  kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đảm bảo phát hiện và xử 

lý kịp thười những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ để thúc đẩy pháp triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số.   

Các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND 

huyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện Khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026./. 
Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND tỉnh;                        
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);   

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;                  

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                

- Lưu: VT, THHĐ.   

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Nguyễn Hồng Hòa 
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