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  Sáng ngày 21/7/2022, 

Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 

khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 

2022. Đến dự có đồng chí Võ 

Văn Thành Bí thư Đảng ủy xã, 

Chủ tịch HĐND xã, về dự kỳ 

họp có 27/30 dại biểu HĐND 

xã vắng 3 đại biểu, Đại biểu 

khách mời 30 đại biểu. 

Ông Võ Văn Thành Chủ 

tịch HĐND xã khai mạc kỳ 

họp, UBND xã báo cáo tình 

hình hoạt động 6 tháng đầu năm 

và phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm  thực hiện nhiệm vụ có mặt tiến bộ hơn, 

một số chỉ tiêu đạt kết quả ổn định, trong đó có 4/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt (Giao 

quân, giải quyết việc làm, tỷ lệ sinh và giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng), đáng chú ý là 

trong sản xuất nông nghiệp diện tích giao trồng ổn định, năng suất lúa vụ Đông xuân đạt 

56 tạ/ha; công tác thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất; chuyển giao ứng dụng khoa 

học - công nghệ; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi được tập trung thực 

hiện; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra xử lý các vi phạm về đất đai, khoáng sản, 

môi trường, xây dựng và bảo vệ rừng được tăng cường; hoàn thành quy hoạch chung và 

quy hoạch đất đai xã; thu ngân sách đạt khá cao, chi ngân sách đảm bảo theo quy định; 

đầu tư xây dựng cơ bản tăng; Cơ bản hoàn thành tất cả nhiệm vụ năm học ở các cấp học 

ra lớp, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập tiểu học, xóa mù chữ, giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; 

tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; các hoạt động thông tin trên được 

quan tâm, tổ chức cho nhân dân đón tết nguyên đán 2022 đảm bảo yêu cầu thuận lợi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo 



cho các đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác 

giải quyết việc làm, đào tạo nghề có nhiều cố gắng. Đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân tiếp tục được nâng lên. 

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phòng chống tham 

nhũng được quan tâm thực hiện; Giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông đảm bảo đạt yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự 

an toàn xã hội được đảm bảo chuyển biến trên một số mặt, phạm pháp hình sự, tai nạn 

giao thông giảm đạt chỉ tiêu huyện giao. 

Kỳ họp có 8 ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND xã xoay quanh các vấn đề về 

phát triển kinh tế của địa phương được Chủ tịchUBND xã giải trình và được các đại 

biểu thống nhất cao. 

 Chủ tịch HĐND xã kết luận và chính thức bế mạc kỳ họp với sự đồng tình cao 

của các đại biểu HĐND xã./.    (H.Tín) 

 

 

 

 

 

 

 


