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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:o24_/NQ-HĐND Nghĩa Hòa, ngàyJỡ tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYÉT
về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

HỘI ĐỎNG NHẲN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA xm - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tồ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/20Ỉ5/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc giao dự toán thu, chỉ ngân sách năm 2022 cho các xã, thị 
trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình sổ 69/TTr-ƯBND ngày 23/12/2021 của ủy ban nhân dân 
xã Nghĩa Hòa về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu, chỉ ngân sách năm 2021; Báo cáo 
thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 24/12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đòng nhân 
dân xã và ý  kiến thảo luận của đại biếu Hội đông nhân dân xã tại kỳ họp thứ Ba Hội 
đồng nhân dân xã khóa XIIL

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhắt trí phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 như đề nghị 

của UBND xã tại Tờ trình số 69ATTr-UBND ngày 23/12/2021. Cụ thể như sau:

1. Tổng thu: 4.804.207.000 đồng
Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách:

- Thu bổ sung có mục tiêu ngân sách:
- Thu cân đối ngân sách:

Gồm có:

+ Số thu trên địa bàn huyện thu:

+ Số trên địa bàn xã thu:

3.809.207.000đ

520.000. 000đ

475.000. 000d

329.000. 000d

146.000. 000đ

2. Tổng chi: 4.804.207.000 đồng
Trong đó:
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- Chi thường xuyên: 4.720.203.OOOđồng
- Dự phòng ngân sách xã: 84.004.000 đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao ủy  ban nhân dân xã thực hiện theo đúng 
quy định pháp luật.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã Khoá XIII, kỳ họp thứ Ba ngày 30 
tháng 12 năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
-UBNDxã;
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XẢ NGHĨA HÒA

Số: <v~ /NQ-HĐND Nghĩa Hòa, ngày 30 thảng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYÉT
về việc phê duyệt dự toán thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đồi, hổ sung 
một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật TÓ chức chính quyên địa phương ngày 
22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 78/202Ỉ/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chỉnh phủ về thành 

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;
Sau khỉ xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23/12/2021 của ủy ban nhân dân 

xã Nghĩa Hòa về việc để nghị phê duyệt dự toán thu quỹ phòng chống thiên tai năm 
2022; báo cảo thầm tra số 33/BC-HĐND ngày 24/12/2021 của Ban Kỉnh tế - Xã hội 
Hội đồng nhân dân xã và ý  kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã, tại kỳ họp thứ Ba, Hội đông nhân dân xã khóa XIIL

Điều 1. Nhất trí phê duyệt dự toán thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 như 
đề nghị của ƯBND xã tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23/12/2021. Cụ thể như sau:

Tổng thu: 16.850.000đồng

Trong đó:

Cán bộ, công chức ƯBND xã: 20 người số quỹ phải thu : 1.940.000đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao ủ y  ban nhân dân xã thực hiện theo đúng 
quy định pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Thôn 1: 374 khẩu 

Thôn 2: 412 khẩu 

Thôn 3: 372 khẩu

số quỹ phải thu : 3.740.000đồng 

số quỹ phải thu : 4.120.000đồng 

số quỹ phải thu : 3.720.000đồng 

số quỹ phải thu : 860.000đồng 

số quỹ phải thu : 2.470.000đồng

Làng Kênh: 86 khẩu

Thôn 5: 247 khẩu



Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Hòa khóa XIII, kỳ họp 
thứ Ba ngày 30 tháng 12 năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.



Số:o£3 /NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XẢ NGHĨA HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Hòa, ngày30 thảng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động 

đối với ủy ban Mặt trận và các đoàn thể xã năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA xra - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đồi, bổ sung 
một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 
22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước sổ 83/2015/QHỈ 3 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số ỉ 36/202Ỉ/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, 
chính sách đối với người hoạt đồng không chuyên trách ở cấp x ã , ở thôn, tố dân phố, 
người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tố dân phố và khoán kinh phí hoạt động 
đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Hướng dẫn số ỉ 2ỉ2/STC-QLNS ngày 07/05/2021 hướng dẫn triển khai 
thực hiện Nghị quyết số ỉ 36/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ - ƯBND ngày 22/12/2021 của ủy ban nhân 
dân huyện Chư Păh vê việc giao chỉ tiêu ngân sách năm 2022 cho các xã, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 23/12/2021 của ủy ban nhân 
dân xã Nghĩa Hòa về việc đề nghị phê duyệt khoán kinh phí hoạt động đối với ủy ban 
Mặt trận và các đoàn thể xã năm 2022; báo cảo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 
24/12/2021 của Ban Kỉnh tế - Xã hội Hội đỏng nhân dân xã; ỷ  kiến thảo luận thống 
nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ Ba HĐND xã khóa XIIL

Điều 1. Nhất trí phê duyệt khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với ủy  ban Mặt 
trận và các đoàn thể xã năm 2022 như đề nghị của ƯBND xã tại Tờ trình số 68/TTr- 
ƯBND ngày 23/12/2021. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được khoán:
- Đoàn Thanh niên xã.

- Hội Nông dân xã.

QUYÉT NGHỊ:
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- ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
- Hội Cựu chiến binh xã.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

2. Mức khoán: 0,95 * mức lương tối thiểu/tháng/tổ chức.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.
Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao ủ y  ban nhân dân xã thực hiện theo đúng 

quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Hòa khóa XIII, kỳ họp 

thứ Ba thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2021 và

Nơi nhận:
-  TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
- UBND xã,
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.
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HỘI ĐÒNG NHẢN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XẢ NGHĨA HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phức

SỐ:J4 /NQ-HĐND Nghĩa Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYÉT
về việc phê duyệt mửc vận động phí thu gom rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn xã Nghĩa Hòa, không thu phí 
đối với Lảng Kênh, một phần thôn 3 (khu vực thôn 6 cũ)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức chính 
quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ mỏi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-ƯBND ngày 20 thảng 4 năm 2021 của ủy  

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Phương án mở rộng thu gom, vận 
chuyển và xử  lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn một số xã trên địa bàn huyện năm 
2021.

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của ủy  
ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt điều chỉnh, bẻ sung Phương án mở 
rộng thu gom, vận chuyển và xử  lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn một sô xã trên địa 
bàn huyện năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 15/20Ỉ7/QĐ-ƯBND ngày 16 thảng 3 năm 2017 của 
ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá dịch vụ vận chuyến rác thải 
sinh hoạt sử dụng nguồn vón ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xét Tờ trình số 67/TTr-ƯBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của ủy ban nhân 
dân xã Nghĩa Hòa về việc đề nghị thống nhất mức ph í thu gom rác thải sinh hoạt 
trên địa bàn xã Nghĩa Hòa, không thu phí đoi với Làng Kênh, một phần thôn 3 
(khu vực thôn 6 cũ); bảo cáo thẩm tra số 33 /BC-HĐNỌ ngày 24/12/2021 của Ban 
Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã; Tông hợp ý  kiên của các ban ngành xã và 
cộng đồng dân cư; ý  kiến thảo luận của đại biếu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp 
thứ Ba HĐND xã khóa XIII.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí phê duyệt mức vận động phí thu gom rác thải trên địa bàn 

xã Nghĩa Hòa, không thu phí đối với làng Kênh và một phần thôn 3 (khu vực thôn 
6 cũ) như đề nghị của ƯBND xã tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 15/12/2021. 
Cụ thể nhu sau:
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1. Hộ gia đình không kinh doanh: 15.OOOđ/hộ/1 tháng.

2. Hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ: 25.000đ/hộ/ 1 tháng.

3. Hộ kinh doanh, buôn bán vừa: 45.000đ/hộ/ 1 tháng.

4. Hộ kinh doanh, buôn bán lớn: 70.000đ/hộ/ 1 tháng.

5. Văn phòng làm việc, cơ quan hành chính sự nghiệp: lOO.OOOđ/đơn 
vị/tháng.

6. Trường học, nhà trẻ: lOO.OOOđ/đơn vị/tháng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao ủ y  ban nhân dân xã thực hiện theo đúng 
quy định.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã Khoá XIII, kỳ họp thứ Ba ngày 30 
tháng 12 năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
-U BN D xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.
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HỘI ĐÒNG NHẲN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XẢ NGHĨA HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: J3 /NQ-HĐND Nghĩa Hòa, ngày 30 thảng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng, 

hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân 
xã Nghĩa Hòa, giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đối, bo sung một số điều Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tố chức chính 
quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 72/2020/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 năm 2020 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiêt một sô điều của Luật Dân quân tự vệ về to chức xây 
dựng lực lượng và chê độ chính sách đối với dân quân tự vệ; Thông tư số 
77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng vê quy định một số điều của 
Luật Dân quân tự vệ về to chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết sỗ 51/NQ-HĐND ngàỵ 23 thảng 7 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân huyện Chư Păh vê việc phê chuân Đe án to chức lực lượng, huấn 
luyện, hoạt động và bảo đảm chê độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn 
huyện Chư Păh giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 7 ỉ/TTr-ƯBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của ủ y  ban 
nhân dân xã Nghĩa Hòa vê việc để nghị phê duyệt kế hoạch tố chức xây dựng lực 
lượng, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân xã Nghĩa 
Hòa, giai đoạn 2021-2025; Bảo cảo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 24/12/2021 
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã; ỷ  kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã tại kỳ họp thứ Ba HĐND xã khóa XIIL

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động 
và bảo đảm chê độ, chính sách cho lực lượng dân quân xã Nghĩa Hòa, giai đoạn 
2021-2025 như đề nghị của ƯBND xã tại Tờ trình số 71/TTr-ƯBND ngày 
17/12/2021 và Kế hoạch số 60/KH-ƯBND ngày 17/12/2021.

(Có Tờ trình và Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao ủ y  ban nhân dân xã thực hiện theo đúng 
quy định pháp luật.
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Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã Khoá XIII, kỳ họp thứ Ba ngày 30 
tháng 12 năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cừ tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
-Ư BN Dxã;
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
XÃ NGHĨA HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ã(x!NQ-HĐND

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Hòa, ngày50 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
về việc tổ chửc kỳ họp thường lệ năm 2022 

của Hội đồng nhân dân Nghĩa Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA xm - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015); Luật sửa đỏi, hổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giảm sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm
2015;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 17/12/2021 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân xã Nghĩa Hòa về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân xã Nghĩa Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 34/BC- 
HĐND ngày 24/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND và ý  kiến của Đại biểu tham dự 
kỳ họp thứ Ba HĐND xã khỏa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thường trực 
HĐND xã tại Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 17/12/2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng kỳ họp:

Trong năm 2022, HĐND xã tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, gồm: Kỳ họp thứ Tư 
và kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thời gian tổ chức kỳ họp:

- Kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XIII (kỳ họp giữa năm 2022): Tổ chức trong 
tháng 7/2022.

- Kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XIII (kỳ họp cuối năm 2022): Tổ chức trong 
tháng 12/2022.

3. Địa điểm: Tại Hội trường xã Nghĩa Hòa.

QUYẾT NGHỊ:
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4. Nộì dung dự kiến trình tại các kỳ họp thường lệ:
Stt Nội dung chương trình xem xét tại các kỳ họp thường lệ

của HĐND xã năm 2022
Đơn vi trình •

I Tại kỳ họp thứ Tư (kỳ họp giữa năm 2022)
1 Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình thực hiện 

công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng 
cuối năm 2022

Thường trực 
HĐND xa

2 Báo cáo của các ban HĐND xã về tình hình thực hiện cồng 
tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối 
năm 2022

Các ban của 
HĐND xã

3 Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực 
HĐND xã

4 Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 Thường trực 
HĐNDxầ

5 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh 6 tháng cuối năm 2022

ƯBND xã

6 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 
tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

ƯBND xã

7 Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán ngân sách năm 2021 ƯBND xã

8 Thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng và củng cố 
chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, những ý kiến, kiến nghị 
của ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đối với HĐND xã, 
UBND xã và đại biểu HĐND xã

ƯBMTTQ xã

9 Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023 Thường trực 
HĐND xã

10 Báo cáo trả lời ý kiển, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết 
các kiến nghị của cừ tri

ƯBND xã

11 Các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ

n Tại kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2022)
1 Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình thực hiện 

công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023
Thường trực 
HĐND xầ

2 Báo cáo của các ban HĐND xã về tình hình thực hiện công 
tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Các ban của 
HĐNDxã

3 Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cừ tri Thường trực 
HĐND xã

4 Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ƯBND xã



3

quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2023

5 Báo các tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và 
nhiệm vụ năm 2023

ƯBND xã

6 Thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng và củng cố 
chính quyền năm 2022, những ý kiến, kiến nghị của ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đối với HĐND xã, ƯBND xã 
và đại biểu HĐND xã

ƯBMTTQ xã

7 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 Thường trực 
HĐNDxằ

8 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết 
các kiến nghị của cử tri

UBND xã

9 Các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các ban HĐND xã, ƯBND 
xã, ủ y  ban mặt trận Tổ quốc xã, công chức Văn phòng-Thống kê xã (phụ trách công 
tác HĐND xã) và các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Khoá XIII, kỳ họp thứ Ba ngày 
30/12/2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- N hư Điều 2;
- Thường trực HĐND huyện;
- Phòng Tư p h á p  huỵện; _
- Đảng uỷ -ÙBN D-UBM T xã; 
-21  Đại biểu HĐND xã; 
-L ư u : VP.
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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
XẢ NGHĨA HÒA

S ố iP  /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Hòa, ngày 50 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 

và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA 
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một so điều Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyên địa phương ngày 
22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm

Căn cứ Quyết định 3265/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của ƯBND huyện Chư 
Păh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Sau khi xem xét Bảo cáo của Thường trực HĐND, ƯBND, Ban Thường trực 
UBMTTQVNxã; báo cáo thầm tra của 02 Ban HĐND xã và ỷ  kiến thảo luận, nhất trí 
của các vị đại biếu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã 
khóa XIIL

Điều 1. Tán thành báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban 
HĐND xã, ƯBND xã và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

I. Tình hình thưc hiên nhiêm vu năm 2021:• • • •
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND 

xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, 
quốc phòng-an ninh năm 2021; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban 
Thường vụ Đảng ủy cùng với sự phối họp của ƯBMTTQVN, các tồ chức đoàn thể, sự 
cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã nên phần lớn các chỉ tiêu 
chủ yếu năm 2021 cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch; có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt 
kế hoạch đề ra và có 01 chỉ tiêu khồng đạt (thu ngân sách trên địa bàn xã); cơ cấu 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản triển 
khai đảm bảo tiến độ. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, giải quyết kịp thời các

2015;

QUYÉT NGHỊ:
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khoản chi ngân sách đúng dự toán. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho 
đối tượng chính sách, người có cồng, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số; 
làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, bạch hầu. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên và kịp thời; an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu đạt 
được như sau:

1. Tổng giá trị sản phẩm khoảng: 212.626.040.000đồng. Tăng so với năm 2020 
là 3.107.240.000đồng.

2. Thu nhập bình quân đầu người (nhân khẩu trung bình thực tế thường trú) ước 
khoảng: 43.340.000đ/người/năm, tăng 2.330.000đ, đạt 100,79%.

3. Thu ngân sách trên địa bàn xã: 327.121.255/367.000.000đ đạt 89,14%

4. Hộ nghèo năm 2021:

- Theo Quyết định 59/2021/QĐ-TTg ngày 19/11/2015, kết quả có 07 hộ nghèo, 
chiếm 0,62% tổng số hộ, (giảm 08 hộ so với năm 2020), đạt 100% Nghị quyết.

- Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021, kết quả có 17 hộ nghèo, 
chiếm 1,51% tổng số hộ, đạt 82,12%.

5. Duy trì sĩ số học sinh năm học 2020-2021 tại 02 đơn vị trường học trên địa 
bàn đạt tỷ lệ 99%, đạt 102% Nghị quyết. Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường 
năm học 2021 -2022, đạt 92,15 (Tiểu học: 100%, THCS 84,3%).

6. Xây dựng gia đình văn hóa: Bình xét gia đình văn hóa năm 2021 có 
964/1.066 hộ đăng ký/1.128 tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90,43% 
số hộ đăng ký, đạt 85,46% tổng số hộ, đạt 101,26% so với Nghị quyết, 5/5 thôn, làng 
đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận khu dân cư văn hoá, đạt 100 % so với tổng số thôn, 
làng, đạt 100% Nghị quyết;

7. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,02% (Nghị quyết đề ra dưới 1,3%, đạt 
117,65%).

8. Giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2021 đạt 100% kế hoạch huyện giao.

9. Tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

10. 86,15% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 100,17% Nghị quyết.

11. Xây dựng dự thảo Đề án Nông thôn mới nâng cao xã Nghĩa Hòa và làng 
Kênh Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
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Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, đó là: Giá cả một số 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực giảm sâu và ảnh hưởng của thiên tai (hạn hán, mưa 
bão), diện tích cà phê già cỗi chưa được tái canh dẫn đến năng suất thấp; giá sản phẩm 
chăn nuôi thấp, thức ăn chăn nuôi cao và ảnh hưởng của dịch bệnh trên gia súc (tả lợn 
châu Phi) diễn biến phức tạp làm cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn; ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đòi sống của nhân dân trên địa 
bàn xã.

II. Kế hoạch phát trỉển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022:

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; trong bối cảnh tình hình kinh tế bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực biến động khó lường. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, 
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 được xây dựng với nội dung sau:

1. Thu nhập bình quân đầu người 45.000.000đ/người/năm.

2. Thu ngân sách theo phân cấp đạt 100% .

3. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức 1,24% trở xuống (theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP 
ngày 27/01/2021).

4. Duy trì sĩ số học sinh năm học 2021-2022 tại 02 đơn vị trường học trên địa 
bàn đạt tỷ lệ 99% trở lên. Huy động Học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 95% trở 
lên (Tiểu học: 100%, THCS 90%).

5. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,0% trở xuống.

6. Phấn đấu trong năm đạt trên 85,5% tổng số hộ gia đình, đạt tiêu chuẩn gia 
đình văn hoá; 5/5 thôn, làng giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hoá; 100% công sở 
đạt tiêu chuẩn công sở văn hoá.

7. Đảm bảo An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ừên địa bàn.

8. Giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

9. Phấn đấu trên 86,5% dân số tham gia Bảo hiểm y tế và vận động nhân dân 
tham gia bảo hiểm xã hội.

10. Hoàn chỉnh Đề án nông thôn mới nâng cao xã Nghĩa Hòa và làng Kênh 
Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. HĐND xã nhất trí thông qua các Tờ trình sau:

- Tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã khóa XIII, năm 2022
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- Tờ trình xin phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phưong năm 2022.

- Tờ trình xin thông qua kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022.

- Tờ trình đề nghị phệ duyệt khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể xã trong năm 2022.

- Tờ trình đề nghị thống nhất mức vận động phí thu gom rác thải sinh hoạt trên 
địa bàn xã Nghĩa Hòa, không thu phí đối với Làng Kênh, một phần thôn 3 (khu vực 
thôn 6 cũ).

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động 
và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân xã Nghĩa Hòa, giai đoạn 2021- 
2025.

Điều 3. Tổ chức thưc hiên:• •
ƯBND xã chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao 

nhất nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng-an ninh năm 2022 đã được HĐND xã khóa XIII, kỳ họp thứ Ba thông qua.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND xã giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này.

ƯBMTTQVN, các đoàn thể xã giám sát, động viên mọi tầng lóp nhân dân trên 
địa bàn xã thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

HĐND xã kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động, các tằng lóp nhân dân 
trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, không ngừng đổi mới, sáng 
tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội năm 2022.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Hòa khóa XIII, kỳ họp 
thứ Ba ngày 30 tháng 12 năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTr HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- BTV Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: v p ’.


