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 KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022 

 
Ngày 29/7/2022, tại nhà văn hoá xã Hàm Phú, Hội đồng nhân dân xã đã tổ 

chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ đề ra tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND xã về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2022. 
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ND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng sự tham gia của các đại biểu khách mời là 
Thường trực Đảng uỷ, Mặt trận, các đoàn thể, đại diện các ngành, các trường 
học, trạm y tế và bí thư chi bộ các thôn. 

Tại cuộc họp các đại biểu đã lắng nghe UBND xã báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm năm 2022. UBMTTQVN xã báo cáo hoạt động tham gia xây 

dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu dân cử 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 cũng như báo cáo kết quả bầu thành viên Ban 

Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của 

đại biểu tại cuộc họp cũng như ý kiến kết luận của chủ toạ kỳ họp, căn cứ tờ 

trình của UBND xã về các chỉ tiêu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 về 

kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết 

nhất trí thông qua nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng 

an ninh 6 tháng cuối năm 2022 với 10 chỉ tiêu, cụ thể:  

1. Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 16.560 tấn. 

2. Xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo nhu cầu thực tế của 

người dân. 



3. Thu ngân sách: 17 triệu đồng. 

4. Xây dựng cơ bản:  

- Thực hiện các tuyến đường BTXM theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 16/11/2021 của HĐND huyện giai đoạn 2021-2025. 

- Nâng cấp, dặm vá đường giao thông nông thôn ở các thôn theo quy chế 

dân chủ. 

5. Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững 

phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS.   

6. Giữ chuẩn quốc gia về Y tế; Giảm tỷ lệ sinh:  0,2‰  (từ 8,25‰ xuống 

còn 8,05‰). 

7. Giảm hộ nghèo: giảm 13 hộ.  

8. Hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 97,4%. Giữ chuẩn 5/5 thôn văn hóa, 

6/6 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

9. Giữ vững xã văn hóa nông thôn mới. 

10. Giữ chuẩn Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện.  

Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết tổng 

quyết toán ngân sách xã năm 2021 và Nghị quyết về chương trình hoạt động 

giám sát của HĐND xã năm 2023. 

 


