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 Sáng ngày 28/12/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Liêm, Thường trực HĐND xã 
đã tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị 
quyết HĐND xã trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
 Về tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Kim Danh, UVTV, Phó Chủ tịch 
HĐND huyện; đồng chí Tống Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí lãnh 
đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi 
bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT các thôn cùng với sự có mặt của 28/30 đại biểu 
HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

  
Hình ảnh các đại biểu tham dự kỳ họp 

 Tại kỳ họp, với tinh thần thẳng thắng và trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã 
đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng – an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong năm 
2023. 
 Trong năm 2022, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn như ảnh hưởng sau đại 
dịch Covid-19, tình hình giá cả nông sản không ổn định, có lúc xuống thấp,… đã làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của một bộ phận nhân dân trên địa 
bàn xã. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, của Đảng ủy xã, sự điều 
hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến 
thôn cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trên địa bàn xã đã triển khai thực 
hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu chủ yếu của HĐND xã đã đề ra trong năm 2022, nổi 
bật như công tác cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt 110,86%; thu ngân sách 
đạt 116%; giao quân đạt 100%; giảm hộ nghèo đạt 103,8%; xã giữ chuẩn xã nông 
thôn mới.  

 
Hình ảnh: Đại biểu HĐND xã phát biểu thảo luận tại kỳ họp 



 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn một vài hạn chế như 
công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai và khoáng sản tuy có 
cố gắng nhưng vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; giải quyết ý kiến kiến nghị của 
cử tri vẫn còn chậm, nhiều nội dung trên lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết dứt 
điểm, một số vụ việc còn để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân… 
 Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND xã cũng đã thảo luận và thông 
qua một số Nghị quyết về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 
2023; kế hoạch thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2023; dự toán thu 
ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách xã năm 2023 và thực hiện công 
tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND xã. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn 
mạnh 08 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và giao UBND 
xã triển khai thực hiện đạt kết quả những Nghị quyết mà đại biểu HĐND xã đã thông 
qua tại kỳ họp. 
 

Văn phòng UBND xã 


