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THÔNG BÁO 

 Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX 

 

Kì họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kì 2021 – 2026 diễn ra trong 

01 ngày, ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm hội nghị huyện. Với tinh thần 

làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã 

thành công tốt đẹp. 

Tại kì họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

sau:  

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 

tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022  

 Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, 

HĐND huyện đã thảo luận, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết 

quả đạt được và thống nhất nhận định: 

 Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do tác 

động bời đại dịch Covid 19, giá xăng dầu, nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư nông 

nghiệp tăng cao ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh, công ăn việc làm 

và đời sống của nhân dân. Song, với tinh thần chủ động, sáng tạo, sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, 

chúng ta đã khẩn trương, quyết liệt triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ 

chính trị của huyện. Vì vậy, kinh tế - xã hội nhanh chóng phục hồi, một số 

ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao, đạt và vượt kế hoạch đề ra:  

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 21,4%; thương mại, dịch vụ 

tăng 17%; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng 24,7%, tỷ lệ giải ngân 

vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 104% dự toán 

tỉnh giao, vượt 141,4% CK; các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm 

thực hiện. 

Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, dịch bệnh 

Covid-19 được kiểm soát, công tác tiêm chủng được triển khai đồng bộ, đúng 

kế hoạch; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc 

phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực, một 

số vụ việc nổi cộm được tập trung chỉ đạo giải quyết. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết 

quả khá quan trọng; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền quyết liệt hơn; 
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hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ban Hội đồng nhân dân tiếp tục được tăng cường. 

Hội đồng nhân dân huyện hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp của 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và 

nhân dân trong huyện đã góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần 

nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã phân tích, 

thảo luận và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn đã được UBND huyện chỉ 

ra trong báo cáo trình kỳ họp, đó là: Công tác kiểm soát, phòng, chống dịch 

Covid-19 tại một số xã trong dịp trước, trong Tết Nguyên Đán còn thiếu sâu sát; 

công tác kiểm tra, giám sát việc tự cách ly, tự điều trị tại nhà ở một số đơn vị và 

một bộ phận người dân còn có biểu hiện chủ quan, có nơi chưa chấp hành 

nghiêm túc. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giảm hơn so với cùng kỳ, 

nhất là lĩnh vực khai thác do sản lượng giảm. Vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề 

môi trường, nhất là môi trường rác thải vẫn còn là vấn đề bức xúc trong nhân 

dân; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, chưa 

đáp ứng tiến độ đề ra (Dự án đường ven biển; Cụm công nghiệp làng nghề Tiến 

Lộc; khu đô thị Diêm phố..); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được 

bảo đảm nhưng vẫn tiểm ẩn phức tạp… Những hạn chế, yếu kém đó có vấn đề 

mới phát sinh do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng cũng có vấn đề tồn 

tại trong nhiều năm, do tác động cả yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng 

nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu và trước hết thuộc về trách nhiệm của tập 

thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn 

vị. HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị 

khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém đó. 

Tại kỳ họp, trên cơ sở phân tích một cách khách quan, toàn diện những 

thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân huyện 

thống nhất cao với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2022; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

sau đây: 

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng văcxin 

cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; nâng 

cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

người dân, doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phát triển trong tình hình mới. 

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ Đông Xuân đạt 

năng suất, giá trị, hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng, tăng cường công tác trực, canh gác lửa rừng trong mùa nắng nóng và mùa 
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hanh khô; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Tập trung chỉ đạo chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP); chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa 

bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư dự kiến hoàn thành 

trong năm 2022; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây 

dựng và chất lượng công trình. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh theo kế 

hoạch. 

Ba là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề 

phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 

các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Thực hiện kiên 

quyết, đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; 

giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công 

dân, không để phát sinh thành điểm nóng. 

Bốn là, duy trì tốt các hoạt động văn hóa - xã hội, triển khai thực hiện tốt 

kế hoạch giáo dục- đào tạo. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, 

nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 

chính sách an sinh xã hội. 

 Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành giải 

quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, 

sáng tạo, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian gắn với tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; xử lý kỷ luật nghiêm đối với những 

tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực 

hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải 

quyết thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản trên môi 

trường điện tử, không giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết công việc với người 

dân, doanh nghiệp. 

  Sáu là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình 

hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực 

hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước, phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Về hoạt động giám sát tại kì họp 

Thực hiện chức năng giám sát, tại kì họp này HĐND huyện đã nghe và 

thảo luận báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 

tháng đầu năm 2022 trên các lĩnh vực: Việc tuân thủ các quy định của pháp luật 

trong quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, “Cứu trợ”, “Đền ơn đáp nghĩa”; 

công tác đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã trên địa bàn huyện; về tình hình thực 

hiện các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ở cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 
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Cũng tại kỳ họp, một số băn khoăn của đại biểu HĐND huyện trên các 

lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư phát 

triển, nông nghiệp và phát triển nông thôn.v.v.  HĐND huyện đã yêu cầu một số 

Ủy viên UBND huyện, trưởng ngành cấp huyện liên quan tiếp thu, giải trình làm 

rõ, hướng giải quyết những nội dung mà đại biểu còn băn khoăn. 

3. Xem xét các tờ trình và thông qua Nghị quyết 

HĐND huyện đã thống nhất thông qua 16 Nghị quyết: 

1. Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. 

2. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu 

tư công ngân sách cấp huyện năm 2021 đến ngày 31/12/2022; 

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân 

sách cấp huyện năm 2021-2025; 

4. Nghị quyết bổ sung nguồn vốn và phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư 

công ngân sách cấp huyện đợt 2 năm 2022; 

5. Nghị quyết phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021 

chuyển sang năm 2022 sử dụng; 

6. Nghị quyết điều chỉnh nội dung phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu 

thường xuyên Ngân sách cấp huyện năm 2021 tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2021 của HĐND huyện; 

7. Nghị quyết quyết toán thu ngân sách nhà nước-chi ngân sách địa 

phương năm 2021; 

8. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy 

Hậu Lộc; hạng mục: Phòng họp Ban chấp hành, nhà để xe, khuôn viên và các 

hạng mục khác. 

9. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS 

Thuần Lộc. 

10. Nghị quyết chủ trương đầu tư công trình dự án nâng cấp, cải tạo cổng, 

nhà bảo vệ và đường giao thông đi vào trường THCS Lê Hữu Lập. 

11. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa khu 

nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trụ sở HĐND và UBND huyện Hậu Lộc. 

12. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học 

Thuần Lộc. 

13. Nghị quyết giao UBND huyện tiếp nhận, làm chủ đầu tư dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Đồng Gò Mụ, thôn Thành Tây, xã Thành Lộc. 

14. Nghị quyết đề nghị chủ trương đầu tư xây dựng các dự án công trình 

ngân sách cấp trên hộ trợ tại 03 xã: Cầu Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc. 

15. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà lớp học 1 tầng 4 

phòng huyện Lang Chánh. 
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16. Nghị quyết bãi nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối 

với ông Vũ Huy Cần, nguyên Trưởng phòng TN – MT do vi phạm pháp luật. 

HĐND huyện giao UBND huyện sớm cụ thể hóa và triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả các nghị quyết trên; chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị 

cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những 

vấn đề cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kì họp 

nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện, Ban HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt 

động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; tích cực theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri tại kì họp./. 

 Nơi nhận: 

           - Thường trực Huyện ủy, HĐND; Chủ  

           tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

           -  Các vị đại biểu HĐND huyện; 

           - Phòng ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện;  

           - Thường trực HĐND, UBND xã,Thị trấn, 

- Lưu VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Thắng 
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