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Kết quả Kỳ họp thứ Mƣời tám - Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021  

của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX 
 

Kỳ họp thứ Mười tám - Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND huyện 

Kim Sơn khóa XIX được tổ chức buổi chiều ngày 03 tháng 3 năm 2021. Tại kỳ 

họp, HĐND huyện đã nghe và xem xét các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 

2016 - 2021 của HĐND, UBND huyện, các ban của HĐND huyện, Tòa án nhân 

dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri, thực hiện cam kết sau trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ; quyết định 

thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án từ nguồn vốn tài trợ, vốn ngân sách huyện; 

thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và tổ chức trao thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Kết quả cụ thể của kỳ họp nhƣ sau: 

1. Về các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 

HĐND đã phân tích những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, 

chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị định hướng tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy 

chính quyền huyện. Trong nhiệm kỳ, HĐND đã nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, UBND huyện đạt 

được nhiều thành tích trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan tư pháp có nhiều tiến bộ 

trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Những kết quả đó đóng góp 

trực tiếp vào thành tựu chung của huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ. 

HĐND huyện nhất trí với việc đánh giá những khó khăn, tồn tại và nguyên 

nhân như trong báo cáo của HĐND, UBND và các ngành, đồng thời đề nghị các 

cơ quan cần tập trung chỉ đạo, thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã 

nêu. 

2. Về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị 

của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 

UBND huyện và các ngành đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, trả lời cơ bản đầy 

đủ về những vấn đề mà cử tri kiến nghị, những nội dung đại biểu HĐND huyện 

đã chất vấn, đã đề ra các giải pháp giải quyết, có những cam kết về mặt thời gian 

giải quyết, tỷ lệ đã giải quyết xong và tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với các kiến 

nghị của cử tri, cam kết sau chất vấn đạt cao. 

Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri có một số nội dung còn 

chậm, có kiến nghị đã được trả lời rõ nhưng bản chất là chưa đáp ứng được 

nguyện vọng của cử tri, có kiến nghị đã được tập trung xem xét giải quyết nhưng 
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hiệu quả còn hạn chế, cử tri tiếp tục có ý kiến; chất lượng giải quyết cam kết sau 

chất vấn ở một số nội dung còn gặp nhiều khó khăn, có việc hiệu quả chưa rõ 

nét. Những tồn tại đó có nhiều nguyên nhân, trong đó: Nhiều kiến nghị của cử tri 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên; có kiến nghị của cử tri để giải quyết 

được đòi hỏi phải nguồn kinh phí lớn trong khi nguồn lực của địa phương, của 

ngành còn khó khăn; có nội dung cử tri kiến nghị cần có thời gian để giải quyết; 

một số nội dung cam kết sau chất vấn để giải quyết dứt điểm cần phải có lộ trình, 

thời gian, từng bước phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. 

HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tiếp tục quan tâm việc giải quyết theo thẩm quyền của mình các kiến nghị của cử 

tri, cam kết sau trả lời chất vấn chưa thực hiện xong, có kế hoạch và thời gian cụ 

thể giải quyết kịp thời, hợp lý những kiến nghị chính đáng của cử tri; công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung trả lời kiến nghị để cử tri và 

Nhân dân biết, giám sát. 

3. Về công tác nhân sự 

HĐND huyện đã thực hiện quy trình theo thẩm quyền để miễn nhiệm chức 

Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn 

Thắng, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Kim Sơn vì từ ngày 04/01/2021 

ông Hoàng Văn Thắng đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

4. Về các nghị quyết của kỳ họp 

HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua 03 nghị quyết: 

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1). 

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông, rãnh 

thoát nước khu dân cư xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1). 

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường tiểu học A xã 

Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Trên đây là kết quả Kỳ họp thứ Mười tám - Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 

2021 của HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, Thường trực HĐND huyện thông 

báo đến các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức 

thực hiện và tuyên truyền về kết quả kỳ họp./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU; 

- TTHĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XIX; 

- VP Huyện ủy; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- TT VH-TT và Truyền thanh huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƢỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nga 
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