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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐĂK LONG 
   Số:        /TB-HĐND                              

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
Đăk Long, ngày  30    tháng 06  năm 2022 

 

 THÔNG BÁO 
Kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20/11/2015. 

 Ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Đăk Long, Hội 
đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ 4, HĐND xã khóa III (Nhiệm kỳ 2021-

2026). Có 17/19 đại biểu HĐND xã về dự kỳ họp. 
Chủ toạ kỳ họp: Ông Trương Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 

HĐND xã; Ông: Lâm Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND xã.  
Đến dự kỳ họp có: Ông Trần Ngọc Trực, HUV, Bí thư Đảng ủy xã; Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân xã; Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã; đại diện trưởng các 

ban ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ; Thôn trưởng các thôn; Ban công tác mặt 
trận thôn và 17/19 đại biểu HĐND xã đã về dự kỳ họp.    

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét 
các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND trình gồm: Báo cáo công tác 

6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực 
HĐND xã;Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; Tờ trình về 

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã 
khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu; Phương hướng nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã; 

Tờ trình xin phê chuẩn Quyết toán Ngân sách năm 2021 của UBND xã; Báo cáo 
tình hình thực hiện Quyết toán ngân sách năm 2021 của UBND xã; Báo cáo thu, 
chi các khoản đóng góp Nghĩa vụ công dân 6 tháng đầu năm, giải pháp thu 6 tháng 

cuối năm 2022 của UBND xã; Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 
tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của UBND xã về 

kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc 
cử tri của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 4;Tờ trình về việc xin chủ trương sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường Rừng; báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự 
toán để hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Long; Tờ trình về 

việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Long, huyện Đăk 
hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

Tại kỳ họp, có 08 ý kiến và 01 ý kiến chất vấn, chủ yếu là góp ý tham gia 
trực tiếp vào các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp; các ý kiến trên đã được Chủ tọa 

kỳ họp yêu cầu Lãnh đạo UBND xã tiếp thu và làm rõ, đại biểu thống nhất cao. 
- Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua 

05 Nghị quyết: 
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1. NQ về phê chuẩn Quyết toán ngân sách xã năm 2021. 
2. NQ về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
3. NQ về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã. 
4. NQ về chủ trương sử dụng tiền dịch vụ môi trường Rừng để hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Long. 
5. NQ về chủ trương thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đăk 

Long, huyện Đăk hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 
Phát biểu bế mạc, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả các 

Nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đề nghị UBND xã tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập . Quan tâm 

phát triển chăn nuôi nhất là gia súc (trâu, bò). Thực hiện tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh trên các loại cây trồng và vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý đất đai 

và tài nguyên.Triển khai tốt công tác trồng 50 ha rừng, cây ăn quả, cây dược liêu; 
tiếp tục chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021. Thực hiện có hiệu quả các tiêu 

chí NTM đã đăng ký. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại đi đôi với việc thực 
hiện tốt công tác quản lý. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo thu 
đúng, thu đủ, tiết kiệm chi ngân sách. 

2. Tiếp tục duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục tại các 
bậc học trên địa bàn xã. Thực hiện tốt các chính sách đối với các gia đình có công, 

người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. 

3. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý 
các vấn đề phát sinh, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Chủ động 

phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt tôn giáo của người 

dân. 
4. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND 

xã tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện 
trách nhiệm trước cử tri trên địa bàn xã. Tổ chức giám sát theo Nghị quyết đã đề 
ra; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.   
Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND xã Đăk Long, khoá III - 

Nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện ;                                                                                
- UBND huyện ; 
- TT Đảng ủy xã ; 
- HĐND-UBND xã; 
- TT UBMTTQ xã; 
- Hai ban HĐND xã; 
- Đại biểu HĐND xã khóa III; 
- BQL các thôn; 
- Lưu: VT.                                                                                                        

 

TM. TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trương Văn Dũng 
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