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Sáng ngày 26/7/2022 , kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp 
thứ 5) HĐND xã Hàm Đức (khoá 
XII) đã khai mạc. Với tinh thần 
trách nhiệm, các vị đại biểu, kỳ họp 
đã biểu quyết thống nhất tình hình 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội - an ninh quốc phòng 06 
tháng đầu và phương hướng, nhiệm 
vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện 
đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
trong 6 tháng cuối năm 2022.  

Kết luận kỳ họp, đồng chí 
Huỳnh Văn Cầu, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 

06 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện có những khó khăn nhất định, mặt khác do tác 

động sau đại dịch Covid - 19; một số mặt hàng nông sản giá cả không ổn định, có 

thời điểm không thu mua như trái thanh long, trong khi đó giá cả một số mặt hàng 

phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tăng cao. Nhưng được sự tập trung lãnh 

đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND xã, phong 

trào thi đua được tập trung triển khai thực hiện gắn với sự vào cuộc có trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặt biệt là sự cố gắng, nổ lực khắc phục khó 

khăn, tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua do các cấp phát động của các 

tầng lớp nhân dân trong xã, góp phần quan trọng làm cho tình hình kinh tế, xã hội, 

ANCT, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định; một số nhiệm vụ trọng 

tâm, bức xúc được tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành, và đạt khá; công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm triển khai thực hiện; 

công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản, xây dựng 

được tăng cường, quyết liệt hơn; công tác giải quyết vụ việc tồn đọng kéo dài và tiếp 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo giải 

quyết đạt nhiều kết quả; thu ngân sách, các loại quỹ đạt khá và có chỉ tiêu vượt; tập 

trung triển khai thực hiện việc giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống 

tham nhũng, lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện; công tác giáo dục toàn diện 

được duy trì ổn định; các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo 



cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội ngày càng chuyển biến tốt hơn; các 

hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện đảm bảo theo sự chỉ đạo và 

có mặt chuyển biến tiến bộ. Phong trào toàn dân  bảo vệ ANTQ, thực hiện mục tiêu 

“03 giảm” có mặt chuyển biến tiến bộ, góp phần giữ ổn định tình hình trật tự xã hội 

trên địa bàn. Công tác quân sự - quốc phòng được giữ vững; giao quân, huấn luyện 

quân sự đạt chỉ tiêu huyện giao; đời sống nhân dân được ổn định.  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần 
khắc phục, đó là: chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề mới phát sinh; Mưa lớn 
gây ngập úng và thiệt hại, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân. Công 
tác quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản còn gặp nhiều khó; tình hình vi phạm 
trên lĩnh đất đai, khoáng sản vẫn còn xảy ra; vệ sinh môi trường như rác thải, nước 
thải ở một số nơi chưa đảm bảo. Trật tự an toàn xã hội tuy có chuyển biến nhưng có 
mặt còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là việc mua bán, sử dụng chất ma túy xảy ra 
trong đối tượng thanh thiếu niên. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển 
kinh tế-xã hội - ANQP năm 2022, trong 06 thánh cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch 
HĐND xã yêu cầu UBND xã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Trong sản xuất nông nghiệp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa, 
gắn với tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển 
khai nạo vét kênh mương nội đồng, tái phát dọn kênh mương thoát lũ phục vụ sản 
xuất; triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai năm 2022. Tập trung quyết liệt 
hơn nữa trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên. khoáng sản, trong đó cần chú ý 
đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại, phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức đo đạc, 
cấm mốc các nghĩa trang trên địa bàn xã theo quy hoạch; triển khai kế hoạch xây 
dựng hệ thống thoát nước trong khu dân cư trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025; 
đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giao 
thông nông thôn, giao thông nội đồng theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo khai thác có 
hiệu quả các nguồn thu, trong đó chú ý nguồn thu điều tiết cho ngân sách xã, phấn 
đấu thu đạt chỉ tiêu đề ra.; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nguồn thu từ 
huy động sức dân theo QCDC. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho “Ngày toàn dân đưa 
trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới 2022-2023, gắn với đẩy mạnh các giải 
pháp hạn chế học sinh bỏ học; tăng cường công tác quản lý cơ sở giáo dục ngoài công 
lập và vệ sinh an toàn thực phẩm trong đó chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường 
công lập và tư thục. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc 
biệt là dịch bệnh Covid-19 và dịch sốt xuất huyết, không được chủ quan, lơ là; đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
các đối tượng. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, 
chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính,đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc.  

 Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết 
toán thu, chi Ngân sách xã năm 2021 và Nghị quyết về Chương trình giám sát sát của 
Hội đồng nhân dân xã năm 2023./. 


