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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ Tƣ HĐND huyện Kim Sơn  

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ 

chức trong 2 ngày, ngày 13/12 và 14/12/2021. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần 

nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện đã hoàn thành chương trình kỳ họp đề ra. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, xem xét 40 báo cáo, tờ trình của Thường trực 

HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện và các ngành; trên cơ sở đó quyết định 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022. HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để các cơ quan giải trình, trả 

lời kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. 

Kết quả cụ thể nhƣ sau: 

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 

nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 

HĐND huyện thống nhất đánh giá: Năm 2021, với tinh thần đoàn kết, 

trách nhiệm, thống nhất rất cao và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huyện đã thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh: thực hiện hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu 

vượt kế hoạch; kinh tế duy trì ổn định và có bước tăng trưởng; sản xuất nông 

nghiệp, thủy sản tăng khá, thu cân đối ngân sách tiếp tục tăng, tập trung cao cho 

việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2022 

cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới; bước đầu xây dựng và tổ chức thực hiện một số quy hoạch và định hướng 

phát triển theo nghị quyết đại hội Đảng, định hướng và tạo tiền đề cho những 

năm tiếp theo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải 

thiện; an ninh, quốc phòng, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 được tổ 
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chức thành công trên địa bàn huyện; bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

Tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, hành chính, thực hiện có hiệu 

quả chủ đề công tác năm của huyện "Đoàn kết, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới". 

Tuy vậy, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác chuẩn bị, tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 ở một số xã, thị trấn còn lúng túng, còn có cấp uỷ, chính quyền 

không nắm chắc tình hình; công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ còn khó 

khăn; tình trạng lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành 

lang đê, hành lang lưới điện, các dòng sông vẫn chưa được giải quyết triệt để; 

việc xử lý các vi phạm trên địa bàn thiếu kiên quyết, kịp thời; ý thức của một số 

người dân chưa tự giác thực hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở còn có 

biểu hiện né tránh, ngại va chạm; báo cáo không kịp thời, giải quyết không dứt 

điểm; một số đơn thư đã được xem xét, giải quyết đúng quy định song công dân 

không nhất trí với kết quả giải quyết nên vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. 

HĐND huyện đã thống nhất 12 nhiệm vụ, giải pháp chi tiết theo 5 nhóm 

lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; tài nguyên môi trường; xây dựng chính 

quyền, quốc phòng, an ninh, biên phòng. 

(Có biểu tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 

2021 kèm theo). 

2. Về việc tổng hợp, giải quyết các kiến nghị của cử tri 

HĐND huyện cơ bản tán thành với báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm trong 

việc giải quyết và trả lời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và 

Nhân dân trong huyện của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

UBND huyện, Điện lực Kim Sơn đã kịp thời chỉ đạo, xem xét giải quyết, trả lời 

về những vấn đề cử tri kiến nghị trước kỳ họp thứ Tư cũng như kiến nghị của cử 

tại các kỳ họp trước, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng 

cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị của cử tri 

tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện; đã đề ra các giải pháp 

giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thời gian tiếp theo.  
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Tuy nhiên, kết quả tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND 

huyện có một số nội dung chỉ đạo giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm hoặc 

chưa cam kết được rõ về thời gian thực hiện. Những tồn tại đó có nhiều nguyên 

nhân, trong đó nhiều kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

trên; công tác phối hợp giữa các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri còn có những hạn chế; có kiến nghị của cử tri để giải quyết được 

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

chưa có khả năng đáp ứng.  

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

theo thẩm quyền của mình tiếp tục nghiên cứu, giải quyết kịp thời, hợp lý những 

kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện; các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc xem xét, 

chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đề nghị các vị đại 

biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi tiến độ giải quyết các 

kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan trả lời, 

thông báo kết quả đã được xem xét giải quyết, trả lời tới cử tri.  

3. Về việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn 

Các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 về nguyên nhân giảm chỉ tiêu sản lượng 

lương thực có hạt, sản lượng thuỷ hải sản; về kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất; về quy hoạch xây dựng vùng huyện; về việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri và những giải pháp liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ 

môi trường ... 

HĐND huyện đã nghe lãnh đạo UBND huyện giải trình làm rõ thêm các ý 

kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại phiên thảo luận tổ và tại hội 

trường; trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan và lãnh 

đạo UBND huyện trả lời ý kiến chất vấn về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất lúa, tiến độ thực hiện các dự án được thuê đất; việc điều chỉnh loại đất 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất cói sang đất nuôi trồng thủy sản, 

giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trang trại nuôi lợn Kim Dâng, trách 

nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết nội dung cử 

tri kiến nghị. 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục có biện pháp để giải quyết 

hiệu quả những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện đã nêu, chú trọng đổi mới 
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công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện chức trách 

nhiệm vụ để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. 

4. Về nội dung xây dựng quy hoạch  

Tại kỳ họp UBND huyện đã báo cáo: quy hoạch xây dựng vùng huyện 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung 

đô thị phát Diệm đến năm 2035; quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình 

Minh II đến Cồn Nổi; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tại xã 

Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa. HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung 

thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xây dựng quy hoạch, chú trọng tính 

khoa học, phù hợp giữa các quy hoạch, đặc điểm tự nhiên của vùng và xu thế 

phát triển trong tương lai, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, tạo nguồn lực 

phát triển, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. 

5. Về các nghị quyết ban hành tại kỳ họp. 

HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết: 

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện 

năm 2022. 

- Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 

- Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 

- Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025. 

- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

- Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát 

việc thực hiện công tác điều tra, rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020, năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư 

xóm Mỹ Hóa, xã Kim Mỹ (giai đoạn 1). 
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Trên đây là kết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026, 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: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện khoá XX; 

- Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nga 
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