
 

MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN 

 

Trên cơ sở các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XII; báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử và kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các nội dung sau:  

STT 
Trích yếu báo cáo, tờ trình 

và dự thảo Nghị quyết 
Nội dung gợi ý thảo luận 

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN 
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- Các báo cáo tình hình hoạt 

động của Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND 

huyện năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- 03 Báo cáo kết quả giám 

sát, khảo sát của Thường 

trực HĐND huyện 06 tháng 

cuối năm 2022 

- Đánh giá việc thực hiện chức năng quyết định, giám sát của HĐND trong năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 

- Trong năm 2022, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 

huyện, các Tổ và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm giám 

sát trên tất cả các lĩnh vực hay chưa? Đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị 

của Thường trực và các Ban của HĐND huyện qua giám sát đối với UBND huyện, 

các phòng, ban, ngành chức năng của huyện. 

- Việc thực hiện thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công 

dân; biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND 

huyện. 

- Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện còn 

những mặt hạn chế nào cần khắc phục? 

Ý kiến đại biểu ? 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG PA 

 

KỲ HỌP THỨ TÁM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Krông Pa, ngày 19 tháng  12  năm 2022 
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II. CÁC BÁO CÁO DO UBND HUYỆN, CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP TRÌNH KỲ HỌP 

1 

Báo cáo số 540/BC-UBND, 

ngày 07/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 

2023 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của 

UBND huyện, tuy nhiên đề nghị UBND huyện cần phân tích, đánh giá một số tồn 

tại và biện pháp khắc phục trên một số lĩnh vực như: 

(1) Về lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 

- Về Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Chỉ tiêu phấn đấu 

xây dựng 01 xã (Chư Gu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; tuy nhiên, đến 

thời điểm hiện tại, xã Chư Gu mới đạt 15/19 tiêu chí, không đạt theo Nghị quyết 

HĐND huyện. Số tiêu chí Nông thôn mới đạt được trong năm đối với từng xã (01 

tiêu chí/xã) chỉ tính bình quân mỗi xã đạt thêm 01 tiêu chí, chứ chưa đạt được ở 

tất cả các xã. Chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo chỉ đạt 2,25%/3,11%, đạt 72,34% 

chỉ tiêu Nghị quyết. 

- Về công tác bảo vệ rừng: Trong năm phát hiện 37 vụ vi phạm Luật Lâm 

nghiệp, giảm 46 vụ so với năm 2021; tuy nhiên, kết quả mới xử lý được 16/37 

vụ, chiếm 43% tổng số vụ vi phạm được phát hiện, còn lại 21 vụ chưa được xử 

lý, chiếm 57% số vụ vi phạm trong năm 2022. 

- Công tác giải tỏa hành lang, lòng đường, vỉa hè chưa triệt để; công tác 

quản lý, sử sụng đất công và quản lý quy hoạch tại một số địa phương thực hiện 

chưa tốt; việc chỉnh lý biến động đất đai khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình 

cá nhân chậm hoặc chưa thực hiện.  

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (đến 30/11/2022) mới đạt 33% kế 

hoạch. Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực 

còn hạn chế; xử lý vi phạm, sai phạm và thu hồi tài sản, tiền theo kết luận thanh 

tra còn chậm, chưa nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh tại một số đơn vị, địa phương hiệu quả thấp. 

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: UBND huyện cần tập 

trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã xây dựng các giải pháp cụ 

thể, đồng bộ, quyết liệt hơn để lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu; 

trong đó cần quan tâm đến một số chỉ tiêu trọng tâm như: Thu nhập bình quân 
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đầu người đạt 45 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%; xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, cần xác định cụ thể các xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 để có kế hoạch đầu tư đạt thêm 02-03 tiêu chí; xây dựng 02 đơn vị 

trường đạt chuẩn quốc gia. 

 (2) Về lĩnh vực Pháp chế: 

Công tác cải cách hành chính tại trang 16 còn trường hợp giải quyết thủ tục 

hành chính quá hạn nhiều (Hồ sơ quá hạn: 1024/18039 hồ sơ, số hồ sơ đang giải 

quyết đã quá hạn: 363/529 hồ sơ). 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tạo trang 17 báo cáo chỉ mới nêu 

số lượt tiếp công dân, chưa đề cập đến số đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

được UBND huyện và các ngành tiếp nhận và giải quyết trong năm 2022. 

Công tác tư pháp tại trang 18 báo cáo vẫn còn nhiều trường hợp đăng ký 

khai sinh, khai tử quá hạn(Đăng ký khai sinh quá hạn: 955 trường hợp; đăng ký 

khai tử quá hạn: 213 trường hợp). 

- Công tác tha hành án dân sự tại trang 18 còn số việc và số tiền phải thi 

hành án khá nhiều (Số việc chuyển kỳ sau: 378 việc; số tiền chuyển kỳ sau: 

16.694.515 nghìn đồng). 

- Công tác quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội tại trang 19 co 

thấy tình hình phạm pháp ma túy tăng; số vụ đuối nước và tự tử không giảm sao 

với năm 2021. 

 Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp thực hiện những 

công việc còn tồn tại nêu trong báo cáo. 

 (3) Về lĩnh vực Dân tộc: 

- Báo cáo của UBND huyện chỉ liệt kê một số chương trình, chính sách 

dân tộc, không có số liệu cụ thể về việc triển khai thực hiện trong năm 2022; 

chưa đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại nguyên nhân của 

những khó khăn tồn tại trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện nên Ban Dân 
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tộc HĐND huyện không có cơ sở để thẩm tra. 

- Số trường hợp tảo hôn đang có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, 

xảy ra ở nhiều đối tượng. Đặc biệt, hiện nay tình trạng tảo hôn không chỉ xảy ra ở 

các đối tượng thành niên, vị thành niên người DTTS mà còn xảy ra nhiều ở các 

đối tượng thành niên, vị thành niên là người Kinh trên địa bàn huyện, ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống và nòi giống sau này, gây nhiều lo lắng cho gia đình và 

xã hội,… 

- Đề nghị UBND huyện đánh giá cụ thể kết quả và hiệu quả thực hiện công 

tác dân tộc, chính sách dân tộc, những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân của những 

khó khăn, tồn tại trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện trong năm 2022.  

Ý kiến đại biểu ? 

2 

Báo cáo số 553/BC-UBND 

ngày 12/12/2022 của UBND 

huyện về tình hình thực hiện 

thu - chi ngân sách nhà nước 

năm 2022 và kế hoạch thu - chi 

ngân sách năm 2023 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất và có một số ý kiến như sau: 

         Trên cơ sở dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023, UBND huyện 

thường xuyên chỉ đạo ngành thuế, tài chính, cùng các cơ quan của huyện, các xã 

thị trấn rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn để khai thác tối đa, bảo đảm 

hoàn thành đạt và vượt dự toán năm 2023. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh 

tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, gian lận thuế, truy thu nợ đọng thuế, nợ đọng 

ngân sách (nếu có). Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh 

nghiệp vào đầu tư tại địa bàn huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

3 

Báo cáo số 549/BC-UBND 

ngày 10/12/2022 của UBND 

huyện về tình hình sử dụng 

nguồn dự phòng ngân sách 

năm 2022 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với báo cáo của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

4 
Báo cáo số 548/BC-UBND 

ngày 12/12/2022 của UBND 

huyện về tình hình thực hành 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất và có một số ý kiến như sau: 

- Trong năm 2022 vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng hoặc chậm 

xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy 



5 
 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 

định; một số cơ quan đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian; một số cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; nhận thức của một số cán bộ trong công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí chưa cao, đặc biệt là việc sử dụng thời giờ làm việc. Ban đề 

nghị UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, 

đơn vị, xã, thị trấn để sớm khắc phục triệt để tình trạng này. 

- Đối với công tác chỉ đạo, điều hành: UBND huyện cần bổ sung, tổng hợp 

các văn bản của UBND đã ban hành để chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

Ý kiến đại biểu ? 

5 

Báo cáo số  536/BC-UBND 

ngày 06/12/2022  của Ủy ban 

nhân dân huyện về tình hình 

giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

phòng, chống tham nhũng năm 

2022 và nhiệm vụ công tác 

năm 2023 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân UBND huyện đã đề cập trong báo cáo. Tuy nhiên, Thường trực HĐND 

huyện nhận thấy: 

- Việc đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng của các năm 

trước chưa được chú trọng đúng mức. Tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021, 

UBND huyện báo cáo trước HĐND huyện còn tồn tại 9 kết luận thanh tra từ năm 

2016 đến 2021 và hứa sẽ giải quyết trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay mới giải 

quyết dứt điểm 04 kết luận, hiện còn 05 kết luận chưa giải quyết xong. Trong 

năm 2023, đề nghị UBND huyện có biện pháp giải quyết dứt điểm các kết luận 

thanh tra còn tồn đọng này. 

- Báo cáo chưa đề cập đến nguyên nhân của tình trạng đơn thư kiến nghị, 

khiếu nại về đất đai nhiều. Qua giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện, một 

trong những nguyên nhân của tình trạng trên đó là một số cơ quan, đơn vị làm 

chủ đấu tư các công trình, dự án có thu hồi đất của nhân dân chưa thực hiện 

nghiêm túc việc thu hồi, điều chỉnh biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất.  

Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp khắc phục những 
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tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo. 

Ý kiến đại biểu ? 

6 

Báo cáo số  546/BC-UBND 

ngày  09/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện công tác 

phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm 2023 

 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất và có một số ý kiến như sau: 

- Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy có diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ 

và số đối tượng vi phạm, số đối tượng là người từ nơi khác đến có liên quan đến 

sử dụng trái phép chất ma túy tăng. 

- Việc tổng hợp các số liệu vi phạm pháp luật trong năm 2022 chưa đầy đủ, 

số liệu còn rải rác trong báo cáo (Trang 1: lĩnh vực vi phạm pháp luật kinh tế- 

môi trường xử phạt  95 vụ, trang 2: xử phạt vi phạm hành chính liên quan  sử 

dụng may túy: 03 vụ...). 

- Tình trạng cờ bạc, số đề, cá độ trong thời gian quan có dấu hiệu gia tăng, 

phức tạp nhưng việc xử lý chưa kịp thời, hiệu quả. 

- Báo cáo nêu nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, hạn chế là do công tác 

phối hợp các ngành chưa tốt nhưng chưa đề cập đến hạn chế, yếu kém của lực 

lượng công an, đây là lực lượng chính trong công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật. 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt các giải 

pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và có giải pháp khắc 

phục những tồn tại, hạn chế  nhằm giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội trên địa bàn.  

Ý kiến đại biểu ? 

7 

Báo cáo số 538a/BC-UBND, 

ngày 06/12/2022 của UBND 

huyện về kết quả giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến Kỳ họp thứ Năm và các 

Kỳ họp trước của HĐND 

huyện khóa XII chưa được giải 

quyết hoặc giải quyết chưa dứt 

Nhìn chung, việc tiếp nhận, trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi 

đến Kỳ họp thứ Năm và các Kỳ họp trước đó của HĐND huyện khóa XII đã 

được Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn dành sự quan tâm, tập 

trung nghiên cứu, xem xét giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thẩm quyền. Một số 

nội dung trả lời thể hiện được trách nhiệm của UBND huyện, của các ngành 

chuyên môn liên quan đối với những nội dung thuộc cơ quan, đơn vị được giao 

phụ trách.  

Tuy nhiên, đối với những kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, hoặc 
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điểm một số nội dung trong quá trình xác minh, chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết 

phù hợp với những quy định hiện hành; một số kiến nghị liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều cấp, vẫn còn đang chờ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp 

trên để có cơ sở tiếp tục thực hiện phần việc của địa phương; một số kiến nghị 

chưa được giải quyết do chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện, dẫn đến 

kéo dài thời gian giải quyết.  

Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhằm đáp ứng 

được tâm tư, nguyện vọng và sự mong muốn chính đáng của cử tri. 

Ý kiến đại biểu ? 

8 

Báo cáo số 148 /BC-

CCTHADS ngày 15/12/2022 

của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Krông Pa về kết quả 

công tác Thi hành án dân sự , 

thi hành án hành chính năm 

2022  và phương hướng, nhiệm 

vụ  năm 2023 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả 

công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Tuy nhiên, công tác 

thi hành án dân sự còn một số tồn tại, hạn chế như:  

- Số việc và tiền phải thi hành án dân sự còn nhiều (số việc chuyển kỳ sau: 

355 việc, số tiền phải thi hành chuyển kỳ sau gần 20 tỷ đồng). 

- Việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số việc còn chậm, các 

kiến nghị khắc phục vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, lập biên 

bản, sổ sách theo biểu mẫu chưa được khắc phục triệt để. 

- Còn 04 việc liên quan đến tín dụng,  ngân hàng thi hành án còn chậm, vẫn 

chưa thi hành xong. 

Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục cố gắng thực hiện tốt 

nhiệm vụ thi hành án dân sự, đẩy nhanh công tác xác minh các điều kiện thi hành 

án và tăng cường giải quyết số việc tồn đọng thi hành án, đảm bảo việc chấp 

hành thi hành án theo quyết định, bản án đã có hiệu lực.  

Ý kiến đại biểu ? 

 Báo cáo số 238/TA-BC ngày 

02/12/2022  của Tòa án nhân 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả 

công tác của Tòa án nhân dân huyện Krông Pa năm 2022. Bên cạnh đó, Thường 
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9 dân huyện Krông Pa về kết quả 

công tác của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Pa năm 2022 

trực HĐND huyện nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại như: 

- Có 04 vụ  (02 vụ án hành chính, 02 vụ án hình sự) vẫn còn bị Tòa án nhân 

dân cấp phúc thẩm hủy, sửa do nguyên nhân cả lỗi chủ quan và khách quan trong 

quá trình xét xử của Tòa án. 

- Còn chậm gửi thông báo, bàn giao bản án cho cơ quan liên quan thực hiện 

nhiệm vụ kiểm sát, thi hành án. 

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung 

giữa các cơ quan tư pháp còn nhiều, dẫn đến ảnh hưởng thời gian giải quyết vụ 

án. 

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 

xét xử, hạn chế tối đa án bị hủy, bị sửa. Khắc phục việc chậm gửi các thông báo, 

bản án, quyết định của Tòa để đảm bảo thời gian, hiệu lực thi hành án trong thời 

gian tới. 

Ý kiến đại biểu ? 
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Báo cáo số 240/BC-VKS ngày 

25/11/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Krông Pa về 

kết quả công tác  năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo năm 

2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện nhận thấy một số vấn đề còn tồn 

tại, hạn chế: 

- Việc nhận định, đánh giá tình hình tội phạm giữa báo cáo của Viện kiểm 

sát và báo cáo tình hình tội phạm của UBND huyện chưa thống nhất về nhận 

định tính chất, mức độ phạm tội, số liệu tin báo, số liệu điều tra truy tố xét xử. 

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung 

giữa các cơ quan tư pháp còn nhiều, dẫn đến ảnh hưởng thời gian giải quyết vụ 

án. 

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện khắc phục những hạn chế thiếu sót 

và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hành công tố và kiểm sát 



9 
 

thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

III. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND HUYỆN TRÌNH KỲ HỌP 

 

1 

Dự thảo Nghị quyết về việc đề 

nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND 

hyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 

2026 (Tờ trình số 247/TTr-UBND 

ngày 07/12/2022 của UBND 

huyện) 

 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

2 

Dự thảo Nghị quyết về việc đề 

nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND 

hyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 

2026 (Tờ trình số 248/TTr-UBND 

ngày 07/12/2022 của UBND 

huyện) 

 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

3 

Dự thảo Nghị quyết về việc phân 

bổ dự toán ngân sách địa phương 

và phương án phân bổ ngân sách 

huyện năm 2023 (Tờ trình số 

246/TTr-UBND ngày 07/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện) 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với tờ trình của UBND 

huyện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện cân đối bổ sung chi mua sắm cơ sở vật chất cho Trung tâm chính trị 

huyện và một số cơ quan, đơn vị. 

Ý kiến đại biểu ? 

 

4 
Dự thảo Nghị quyết về việc điều 

chỉnh, bổ sung dự án trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 
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đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân 

sách địa phương của huyện Krông 

Pa (Tờ trình số 255/TTr-UBND 

ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện) 

5 

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 (Tờ trình số 

256/TTr-UBND ngày 08/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện) 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

6 

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết 

định chủ trương đầu tư dự án: Cải 

tạo, nâng cấp Hội trường UBND 

huyện thành Hội trường trung tâm 

huyện Krông Pa 

(Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 

08/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện) 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

7 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương 

đầu tư dự án: Đường Nay Der, thị 

trấn Phú Túc (đoạn tiếp nối vỉa hè 

đã được đầu tư đến đường quy 

hoạch), Hạng mục: Mở rộng mặt 

đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước 

và các hạng mục khác (Tờ trình số 

253/TTr-UBND ngày 08/12/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện) 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với tờ trình của UBND huyện. 

Ý kiến đại biểu ? 

 


