
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THẮNG (KHÓA XII) TỔ CHỨC 
KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022 (KỲ HỌP THỨ TƯ). 

Sáng ngày 22/7/2022, tại Nhà văn hóa xã, HĐND xã Hàm Thắng, khóa XI, (nhiệm kỳ 
2021 – 2026) tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ tư). Tham dự Kỳ 
họp có 2 đại diện HĐND huyện: ông Phạm Đình Vương - Bí thư Đàng ủy xã, Chủ tịch 
HĐND xã và bà Trương Thị Vinh Hiển – Phó Chủ tịch UBND xã; có 28/29 đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã và một số đại biểu khách mời tham dự. Chủ tọa kỳ họp gồm có: 
ông Phạm Đình Vương - Bí thư Đàng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã và ông Đoàn Thanh 
Phương - Phó chủ tịch HĐND xã; Thư ký Kỳ họp gồm: ông Nguyễn Đông Duy và bà 
Nguyễn Võ Ái Chi 

Kỳ họp HĐND xã lần này, nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân 
sách năm 2021. Tại kỳ họp, Chủ tịch MT-TQ VN xã cũng đã thông qua báo cáo tổng 
hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Các đại biểu 
HĐND xã cũng đã tham gia thảo luận tại kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội trong 6 
tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời Chủ tịch 
UBND xã giải trình trả lời các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn làm rõ những vấn đề 
mà cử tri quan tâm… 

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND xã đã hoàn thành nội 
dung chương trình đề ra sớm hơn so với thời gian dự kiến (1ngày), kỳ họp diễn ra trong 
không khí cởi mở, tin tưởng, đoàn kết và thành công tốt đẹp. 



                                                                                               

 


