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BÁO CÁO
Kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND huyện
khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện 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 năm 2019; Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày
30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động
của Hội đồng nhân dân;
Ngày 17/10/2022, Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm
kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để xem xét,
quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo của UBND huyện, kết quả thẩm tra của Ban
Kính tế - Xã hội của HĐND huyện trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận, thống
nhất và biểu quyết thông qua 05 nghị quyết về các nội dung:
(1) Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 2).
(2) Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (lần 2) (kèm
theo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện).
(3) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công
mới giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
(4) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới.
(5) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối
ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới.
Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện giao nhiệm vụ cho UBND huyện sớm triển
khai thực hiện các nghị quyết; giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các
Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết,

đảm bảo các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp được tổ
chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
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Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- LĐ, CVVP (Đ/c Cường; Khang);
- Lưu: VT, Thương, 60 bản.
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