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BAO CÁO
Thãm tra dr thão nghj quyêt do UBND huyn trInh tü
Ky h9p thfr Mu'ri hai (Kj) h9p chuyên dê) - HDND huyn (khóa VII)
(Vé lrnh vc kinh tê - xà hôi)
Thirc hin sir phân Cong cüa Thuông trçrc HDND huyn v chun bj ni dung
và các diêu kin cho K' hçp thtr Mu?yi hai (K)) hQp chuyên dê) - HDND huyn
(khóa VII), Ban Kinh tê - Xä hi HDND huyn dà to ch(rc cuc h9p dê thâm tra các
dr thào nghj quyêt do UBND huyn trmnh ti K hçp. Trên co s xem xét d1r thâo
nghj quyêt và nii dung các t trmnh, kiên thào 1un cña các thành viên trong Ban
và giài trInh cüa các co quan Co lien quan; Ban Kinh tê - Xà hQi HDND huyn báo
cáo kêt qua thâm tra nhu sau:
1- Di vOi diy thão nghj quyt V vic d nglzj diu c/mu clii tiêu ttãt trng
cay hang ndm và diêu chin/i vj tr4 clii tiêu si'r dng d'ât nông ngJiiIp khdc nám
2020 411 cdc xã trên tja bàn huyn Kbang (T? trinh so 102/TTr-UBND, ngày
04/9/2020 cüa UBND huyn).
Ban Kinh t - Xà hi HDND huyn có kin nhu sau:
* V co sôpliáp lj: Can cut Diu 40; Khoàn 3 - Diu 45 Lut Dt dai nàm
2013; Diêu 59, Diêu 67 Thông tu' sO 29/2014/TT-BTNIMT ngày 02/6/2014 ci'ua B
Tài nguyen và MOi trung quy djnh chi tiêt viçc 42p, diêu chinh quy hogch, kê
hoçich th c4ng dat và Thông tu sO 3312017/TT-BTNMT ngày 29/9/20 17 cu'la B Tài
nguyen và Môi truO'ng Quy djnh chi tiêt Nghj djnh 01/201 7/ND-UP ngày
06/01/2017 cia Ghinh phI'i sia dôi, bô sung rnt3tsô nghj djnh quy djnh chi tiêt dii
hành Lut Dat dai và si'ca dôi, bó sung mt so diêu cza các thOng tzc hu'óng dan thi
hành Luqt Dat dai, vic HDND huyn thông qua diêu chinh chi tiêu dat trOng cay
lâu nãm sang dat trông cay hang nàm và diêu chinh v tn, chi tiêu si:r ding dat nông
nghip khác ti các don v hành chrnh cap xà là dung thâm quyên.
* V n3i dung dt thào ng/ij q uyk Ban Kinh tê - Xä hi HDND huyn
thông nhât nhu ni dung t trInh cua UBND huyn, c11 the nhu sau:
- Diu chinh giám chi tieu dt trng cay lâu näm d tang chi tiêu dt trng
cay hang nArn khác vi tOng din tIch là 04 ha (xa KOng B& La: 02 ha, thi trán
Kbang. 02 ha).
- Diu chinh v tn, din tich chi tiêu dt nOng nghip khác trén dia bàn huyn:
+ Giâm chi tieu dt nông nghip khác tai xä Dãk Smar: 02 ha;
+ Tang chi tieu dit nOng nghip khác ti xä Kong B La: 02 ha.

L do diu chinh: Diu chinh dt nông nghip trng cay hang näm sang d.t
nông nghip khác dê dâu tu xây dçrng chuông trai, nhà lông, nhà kinh phic vi san
so cá nhâi, hôgia dInh.
* V th lh&c, b cic
huyn thông nhât.
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nghj quyt: Ban Kinh t - Xã hi HDND

2- Dôi vi dir thão nghj quyêt ye vic ho trp' kin!, p/it' clii thtthng xuyên
cho UBND tlij Iran Kbang, cho Ban Ciii huy Quân sr !zuyn to chá'c huân luyn,
diên tap, buy c3ng dan quân lam nhim vi và diêu chIn/i mt so n5i dung €tã bô
tn lit nguôn kêl dii ngân sdch ndm 2019 ci, uyên sang nám 2020 (Ta trinh so
1 10/TTr-UBND ngày 30/9/2020 và T trInh so 1 14/TTr-UBND ngày 02/10/2020
cüa UBND huyn)
Ban Kinh t - XA hi HDND huyn Co ki&i nhu sau:
* V cc" söpháp l): Vic HDND huyn thng nht h trçl kinh phi chi thithng
xuyên cho UBND thj trân Kbang, cho Ban Chi huy Qun sir huyn to chirc hu.n
1uyn, din tap, huy dng dan quân lam nhim vi và diêu chinE mt so ni dung dà
bô trI tü nguôn kêt du ngãn sách näm 2019 chuyên sang näm 2020 là phü hqp vói
thâm quyên quy djnh ti Lu.t Ngân sách nhà nuóc näm 2015 và Nghj dnh s
163/201 6/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü huóng dn thirc hin Luat Ngân
sách nhà nuâc.
* V n3i di.ing dr I/tao nghj quyêl: Ban Kinh t - Xà hi HDND huyn
thông nhât nhu nOi dung các tà trinh cña UBND huyn, ci the nhu sau:
- H trçl kinh phi cho UBND thi trn Kbang d dam bâo chi hot dng
thuang xuyên, so tiên: 50.000.000 dông (Nàm mu'cri triu dong).
Nguôn kinh phi: Kt du ngân sách näm 2019 chuyn sang nàm 2020 (Ngun
quàn 1 hành chmnh chua bô tn).
- H trg Ban Chi buy Quân sir huyn kinh phi t chirc din t.p CH-CQ 1 ben
1 cap có rnt phãn dng viên ciia BCH Quân sr huyn, so tiên: 241.120.000 dông
(Hai tram bôn môt triu, mt tram hai mwo'i nghIn dóng,).
Nguôn kinh phi: Kt du ngân sách näm 2019 chuyn sang näm 2020.
- Diu chinh kinh phi dä b tn h trçi cho BCH Quàn s'çr huyn sfra chtla
doanh tr.i huan luyn và xay dirng nhà an cho lc lucrng d,r bj dng viên, dan quân
tr v sang xây dirng cong doanh tri BCH Quân sir huyn, so tiên: 750.000.000
(Bay tram nàm nutoi triu dông,).
Nguôn kinh phi: Kt dir ngân sách näm 2019 chuyn sang nàm 2020.
- Diu chinh kinh phi dà b tn thrc hin m& rng duông trung tam xã Sa Pai
do giãm giá trl qua dâu thâu sang h trç UBND xä Däk Hlci dê thçrc hin chucing
trInh xay drng nông thOn mci - dâu tu duang giao thông lien lang, so tin:
700.000.000 dông (Bay tram triu dOng).

Ngun kinh phi: K& du ngân sách nàm 2019 chuyn sang näm 2020 (Ngun
tinh ho trçY xây drng NTM näm 2019 chuyên sang nàm 2020).
phôngh9c
- Diu eiffilikifthphi
Trung TH&THCS Trtm L.p do giàm giá trj qua dâu thâu sang süa chfra hang rào
Trung tam BDCT huyn, so tiên: 230.000.000 dông (Hai tram ba mu'o'i triçu dông,),
và süa chUa hang rào tru6ng THCS Nguyen Birth Khiêm, so tiên: 109.000.000 dông
(Môt tram lé chin triu dông,).
Nguôn kinh phi: Kt du ngân sách näm 2019 chuyn sang näm 2020 (Ngun
sir nghip giáo dic và dào to kêt du).
- H trçi Ban Chi huy Quân sr huyn kinh phi hun 1uyn trung di dan quân
binh chüng cong binh, trung di thông tin näm 2020, so tiên: 102.197.000 (M5t
tram lé hai triéu, mç5t tram chin bay nghln dông).
Ngun kinh phi: Kt du ngân sách näm 2919 chuyn sang näm 2020 (Ngucn
bô tn Di hi Dãrtg b huyn thirc hin không hêt trã 1i ngân sách huyn).
- H trçY Ban Chi huy Quân sir huyn kinh phi huy dng dan quân lam nhim
v duçic phê duyt ti Quyêt djnh so 6046/QD-BCH ngày 30/9/2020 cüa B Chi
buy Quân sir tinh Gia Lai, so tiên: 46 1.970.000 dông (Bôn tram sau mztcri môt triçu,
chinh tram bay nntcri nghIn d6ng,).
Ngun kinh phi: Kt du ngân sách näm 2019 chuyn sang näm 2020 (Ngun
bô trI Di hi Dâng b huyn thrc hin không hêt trà 1i ngân sách huyn).
* V thê't/th'c, b6 cc dr thdo nghj quylt: Ban Kinh th - Xã hi HDND
huyn thông nhât.
Ban Kinh t - Xã hi kInh trinh KS' hçp thi.r Mi.thi hai (K)) hQp chuyên d) BBND huyn xem xét, quyêt dnh.
ts/o1 n/i an:
- Thumg trirc HDND, UBND huyn;
- Di biêu dir KS' hp thr Mu?ii hai-HDND huyn;
- Li.ru VT-KTXH.
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