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Sáng ngày 15/07/2022, Hội đồng nhân dân xã Hồng Liêm tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022, nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự Kỳ họp có đồng chí Trần Thanh Tuấn-Bí thư Đảng ủy xã và 25/27 

Đại biểu HĐND xã khóa XII tham dự. Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội  06 tháng còn lại năm 2022 của UBND xã, báo cáo công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng 

ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của 

cử tri trước kỳ họp thứ tư; báo cáo của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo thẩm tra 

của các Ban HĐND xã cũng đã được kỳ họp thông qua. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo 

tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất 

nông, lâm nghiệp. Một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 

52,4% kế hoạch. 

 

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa gia các giải pháp để thực hiện 
có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 
về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển 
KT-XH 6 tháng cuối năm 2022./. 

 


