
HĐND XÃ HỒNG LIÊM TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2022 

Sáng ngày 23/12/2022, HĐND xã Hồng Liêm tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Thanh Tuấn, bí thư đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo 

HĐND xã và 26/27 đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp. 

 

Năm 2022, mặc dù điều kiện còn hết sức khó khăn về kinh tế do tác động của thời tiết 

không thuận lợi mưa nhiều và nắng hạn kéo dài, dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng không 

nhỏ đến đời sống của nhân dân nhưng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tình 

hình kinh tế xã hội của xã năm 2022 cũng từng bước được khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so 

với yêu cầu đề ra. Công tác thu ngân sách năm 2022 đạt 128%, cấp quyền sử dụng đất đạt 

488,71%, công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, huy động sức dân tự nguyện đóng góp làm 

đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng đạt và vượt; các hoạt động giáo dục, y tế, 

văn hóa, thể dục thể thao và thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ; Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” ngày càng đi vào thực chất, trong năm 2022 số hộ GĐVH toàn xã là 

2611/2642 hộ chiếm tỷ lệ 98,8%; 5/5 thôn đạt các tiêu chí thôn văn hóa; tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác quân sự Quốc phòng được quan tâm chỉ đạo, 

đạt kết quả tốt. 

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng-

an ninh năm 2023 với 10 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt vào cuối năm 2023./. 


