
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BA BỂ 

 

Số: 568/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

Ba Bể, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX,  

nhiệm kỳ 2021-2026 

  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ NĂM 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX đã hoàn 

thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, với các vấn đề được xem xét, quyết 

định như sau: 

1. Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện; Thông qua những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp đã được 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cho ý kiến để UBND huyện tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhất là sử dụng kinh phí đầu năm chưa phân 

bổ chi tiết. 

2. Đối với các báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021; nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu năm 2022 trên địa bàn huyện; công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

ngân sách năm 2021; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán 

ngân sách cấp huyện năm 2022 và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 

giai đoạn 2022-2024; báo cáo về việc giữ lại số kinh phí tiết kiệm thêm 10% dự toán 

chi thường xuyên năm 2021; báo cáo về tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa 

giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2021; báo cáo kết quả 

công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2022; báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 

2021, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX; báo cáo về 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu năm 
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2022; báo cáo về thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa 

bàn huyện năm 2021; các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân huyện. 

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân 

huyện và các cơ quan liên quan. Mặc dù trong năm gặp nhiều khó khăn do thiên tai, 

dịch bệnh, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo, 

điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng 

lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng và an ninh đã được HĐND huyện đề ra. 

Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị 

tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; có giải pháp đồng bộ 

để khắc phục những hạn chế năm 2021 đã nêu tại các báo cáo trình kỳ họp và các 

báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an 

ninh năm 2022 phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất. 

3. Thống nhất với Báo cáo công tác năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 

của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện tiếp thu các ý kiến đề nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện tại các báo cáo 

thẩm tra đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 được cơ 

quan có thẩm quyền giao. 

4. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022 thống nhất các nội dung về tổng 

nguồn vốn đầu tư công, danh mục và mức bố trí vốn cho từng dự án theo đề nghị 

của Ủy ban nhân dân huyện tại tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 15/12/2021. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý 

kiến của đại biểu HĐND huyện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 

nhằm phát huy hiệu quả dự án đã được phê duyệt. 

5. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ trưởng 03 cơ quan 

thuộc UBND huyện (Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện), đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Hội đồng nhân dân huyện 

yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực 

hiện các cam kết, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trên các lĩnh vực được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm và báo cáo kết quả giải 

quyết tại kỳ họp tiếp theo; Giao các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc trả lời chất 

vấn này. 

6. Thông qua 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện, 

gồm: 

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. 
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(2) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 

huyện năm 2022. 

(3) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

(4) Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

(5)  Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(6)  Nghị quyết kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Điều 2.  

1. Giao Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua tại kỳ họp này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc 

thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua tại kỳ họp. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên 

của Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp giám sát, tuyên truyền và động viên các tầng 

lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khoá XX, kỳ họp thứ 

năm thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

  Nơi nhận:                                                                                     
 Gửi bản điện tử:  

- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  

 - TT ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

Gửi bản giấy: 

- Các cơ quan, đơn vị chưa có HSCV; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT.      

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 
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