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BÁO CÁO 

Kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX,  

Nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

I. TÌNH HÌNH ĐẠI BIỂU THAM DỰ KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 được tổ chức trong thời gian 01  ngày. Dự Kỳ họp có 29/31 đại biểu 

HĐND huyện. Phiên khai mạc và phiên chất vấn được truyền thanh trực 

tiếp, đến các xã, thị trấn 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện dự phiên khai mạc có mặt 02/04 

đại biểu; dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND 

huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên 

UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Viện trưởng Viện kiểm 

sát, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án 

huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, hội quần chúng; lực lượng vũ trang; các 

doanh nhiệp, hợp tác xã; Thường trực HĐND các xã, thị trấn và cử tri 02 xã Chi 

Lăng, Đào Viên. 

II. NỘI DUNG KỲ HỌP 

Kỳ họp xem xét, thảo luận, thông qua 28 báo cáo, 05 tờ trình và 06 nghị 

quyết.  

Tại kỳ họp luận có 19 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực; có 

03 phiếu chất vấn của 03 đại biểu với 03 nội dung; 03 ý kiến giải trình, làm rõ 

tại kỳ họp thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, giao thông nông thôn và văn hóa xã 

hội. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, tập trung 

có tính xây dựng cao. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Về phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu toàn huyện ước đạt 

1.318,9 tỷ đồng, tăng 65,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương tăng 5,2%. Về 

tỷ trọng: Ngành nông nghiệp chiếm 46,96%; ngành công nghiệp, xây dựng 

chiếm 25,01%; ngành dịch vụ chiếm 28,03%.  

Trong tổng số 14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết của HĐND huyện.  

 Trong đó: Có 02 chỉ tiêu đạt kế hoạch năm 100% là (1)Tỷ lệ dân cư nông 

thôn được sử dụng nước sạch; (2)Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử 

lý, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý; 
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 Có 05 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 50% kế hoạch: (1) Lượng khách du lịch 

và doanh thu du lịch đạt 58,33; (2) Thu NSNN trên địa bàn đạt 57,25% ; (3) Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo đạt 56,5%; (4) Trồng rừng các loại đạt trong đó: trồng 

rừng mới đạt 78%, trồng cây ăn quả đạt 61,53%, trồng cây dưới tán đạt 59,50; 

(5) Tỷ lệ xã, thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa(Thôn 92,56; xã 

95,23%); 

Có 07 chỉ tiêu thực hiện đánh giá kỳ cuối năm (1) Tăng kim ngạch xuất 

khẩu hàng địa phương; (2) Xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, số tiêu chí 

NTM bình quân; (3) Phát triển thêm trường đạt chuẩn quốc gia; (4) Tỷ lệ thôn, 

khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn; (5) Phát triển thêm xã đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã; (6) Kiềm chế tai nạn giao thông, giảm phạm pháp hình sự; (7) 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

Kết quả cụ thể đối với từng lĩnh vực như sau:  

a) Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 5.634,5ha, tăng 3,1% so với 

cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 15.824 tấn, giảm 5,6% so với 

cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm giảm so với cùng kỳ. Trồng rừng mới ước thực 

hiện đạt 936,68ha, trồng cây dưới tán 119,0ha, trồng cây ăn quả đạt 61,53ha. 

Tuy nhiên đợt mưa từ ngày 09-15/5 đã ngập, úng gây thiệt hại 

400,007 ha các loại cây trồng. 

Khảo sát và đề nghị cấp mới 17 vùng trồng với tổng diện tích 61,1ha. 

Tổng diện tích trồng thạch toàn huyện hiện 1.693,4ha, đạt 67,74% kế hoạch 

năm; diện tích trồng Hồi trên địa bàn toàn huyện ước đạt 2.120ha, tăng 146,8ha 

so với cùng kỳ,sản lượng khai thác hoa hồi ước đạt 240 tấn; diện tích trồng Quế 

ước đạt 4.988,65ha, tăng 585,93ha so với cùng kỳ, sản lượng khai thác vỏ quế 

ước đạt 200 tấn.  

Tổ chức Lễ đón “Bằng công nhận” xã Quốc Khánh đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2021. Thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Tràng Định năm 2022 

tại xã Quốc Việt; nâng cao tại xã Chi Lăng và 07 khu dân cư kiểu mẫu tại 07 xã 

đã đạt chuẩn NTM1; thôn nông thôn mới tại xã Đào Viên, Tân Minh và các xã 

còn lại xây dựng nông thôn mới tối thiểu 02 tiêu chí; xây dựng 06 vườn mẫu tại 

04 xã2 và phát triển sản phẩm OCOP.  

Có 22 chủ dự án được tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ 10.165 triệu đồng từ 

Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh, tăng 22,2% so với thời 

                                           
1 - Nà Phái, Đại Đồng; Bản Đoỏng, Tri Phương; Đoỏng Nà, Đề Thám; Nà Cà, Hùng Sơn, Khuổi Nặp, Cao 

Minh, Nặm Khoang, Đội Cấn, Hang Đoỏng, Quốc Khánh. 
2 - Vườn ông Chu Văn Chiến (Đề Thám); vường ông Hoàng Văn Kính (Quốc Khánh); vường bà Phạm Thị Huệ 

(Quốc Khánh); vườn ông Đỗ Công Luận (Đội Cấn); vườn ông Hoàng Văn Tinh (Tri Phương), vườn ông Lý Văn 

Tin (Tri Phương) 
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điểm 31/12/2021, đạt 146,67% kế hoạch năm. Lũy kế toàn huyện có 40 chủ dự 

án được nhận kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết với tổng số tiền 14.451,8 triệu đồng. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Các mặt hàng địa phương chủ yếu xuất khẩu là thạch khô, tinh bột thạch 

đen, một số sản phẩm khác xuất qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị sang Trung 

Quốc, Ấn Độ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mặt hàng địa phương lũy kế ước 

đạt 5,7 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt 53,3% kế hoạch. 

 c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, công tác lập 

quy hoạch. 

Hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, khởi công mới 34 

công trình. Kết quả giải ngân 9.738,97 triệu đồng, đạt 24,72% kế hoạch (tăng 

0,87% so với cùng kỳ).  

Phân bổ 819 tấn xi măng, thực hiện khoảng 7,33km đường giao thông ngõ 

xóm; lũy kế toàn huyện đạt 41,14% đường ngõ xóm được cứng hóa. Tỷ lệ thôn 

có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 62,94%.  

d) Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định. Tổng lượng khách du 

lịch ước đạt 7.000 lượt, doanh thu ước đạt 3,5 tỷ đồng.  

đ) Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư 

Bố trí hòm thư tiếp nhận bức xúc tại Bộ phận một cửa cấp huyện; tổ chức 

Hội nghị cấp ủy, chính quyền huyện gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh năm 2022 với 120 đơn vị. Thực hiện chương trình “Cà phê doanh nhân” 

tạo không gian trao đổi, gặp mặt trực tiếp giữa chính quyền huyện với các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Có thêm 05 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 71,4% kế hoạch; 

Lũy kế có 85 doanh nghiệp, trong đó 65 doanh nghiệp đang hoạt động, 20 doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn. Đăng ký thành lập mới 06 

HTX (bằng cùng kỳ năm 2021); lũy kế toàn huyện có 44 HTX hoạt động với số 

vốn đăng ký 202 tỷ đồng; triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn huyện 

với 119 đơn vị đăng ký thực hiện, đạt 100% kế hoạch. 

e) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đến ngày 

30/6/2022 là: 25.764,47 triệu đồng, đạt 53,01% so với Nghị quyết HĐND huyện 

giao. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đến 30/6/2022 

là: 237.036,19 triệu đồng, đạt 45,84% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao. 

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

Thực hiện các phương án dạy và học linh hoạt đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19; Đẩy mạnh xã hội hóa, triển khai có hiệu quả chương trình 

sữa học đường và chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành GD&ĐT đã tiếp 

nhận phân bổ kinh phí chương trình “Sóng và máy tính cho em” để phục vụ 
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công tác dạy và học.  

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đến nay đã được kiểm soát 

hoàn toàn. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 

các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 và trẻ từ 5-

12 tuổi. Duy trì thực hiện tốt chế độ trực, khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ 

sức khoẻ cho nhân dân tại tuyến huyện và tuyến xã. 06 tháng đầu năm có 

299 cặp vợ trong sinh đẻ có tới 31 cặp sinh con thứ 3 trở lên trong đó 

có cả cán bộ công chức, viên chức và Đảng viên. 

Tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Tràng Định lần thứ IX năm 

2021- 2022. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế sơ bộ công trình khôi phục di tích 

Chùa Linh Quang. Bố trí nguồn kinh phí xây mới, nâng cấp và trang bị cơ sở vật 

chất cho 15 nhà văn hóa thôn, 01 sân tập thể xã. Hoàn thiện dự thảo Đề án Phát 

triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử các xã An toàn khu huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2030.Thực  hiện  tốt  các  chế độ 

chính  sách đối  với người  có công,  chính  sách  an sinh  xã hội.Thực  hiện  

thăm hỏi,  tặng  quà,  chúc  tết, thực hiện cứu đói; tổ chức phát động “Tết vì 

ngườinghèo,  nạn  nhân  chất độc  da cam. Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ 

xóa 20 nhà dột nát, tổng số kinh phí 800 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

đạt 56,5%, tăng 2.019 người được đào tạo so với năm 2021).  

4. Lĩnh vực chuyển đổi số 

Trong 6 tháng, có 03/22 đơn vị cấp xã thành lập trang thông tin điện tử là 

Đại Đồng, Đội Cấn, Tri Phương; cài đặt được 10.330 tài khoản cửa hàng số 

/15.124 hộ (đạt tỷ lệ 68% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022). 

Thực hiện khảo sát, báo cáo số liệu, thông tin phục vụ việc triển khai trạm 

BTS tại những khu vực lõm sóng, sóng yếu trên địa bàn huyện (còn 41/175 thôn 

chưa có sóng điện thoại) trình tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

5. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ 

Hoàn thành thống kê diện tích đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện. Rà 

soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Đẩy mạnh công tác rà 

soát, thu hồi đối với các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp vượt hạn mức.  

Công tác chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai được thực hiện 

quyết liệt, có chuyển biến tích cực, trong 6 tháng đầu năm có 02 vụ vi phạm luật 

đất đai đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính, giảm 04 vụ so với cùng kỳ. 

Hoàn thiện hồ sơ đề tài xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm 

Bánh Phồng huyện Tràng Định. Tiếp tục phối hợp thực hiện chỉ dẫn địa lý cây 

Thạch đen theo kế hoạch.  

6. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 
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Triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra, đã kết thúc và ban hành kết luận 

01 cuộc thanh tra, số tiền thu hồi 27,432 triệu đồng . qua công tác thanh tra đã 

phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã chuyển cơ quan cảnh sát điều 

tra thụ lý theo quy định của pháp luật. 

Huyện tiếp 30 lượt công dân, tăng 05 lượt so với cùng kỳ; tiếp nhận và xử 

lý 61 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 21 đơn (không có đơn khiếu nại, tố cáo); kết 

quả giải quyết được 15/21 đơn, đạt 71,4%. Xã tiếp nhận 108 đơn; đã giải quyết 

được 78/108 đơn, đạt 72,2%.  

Kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 30 vụ; xử lý vi 

phạm hành chính 32,6 triệu đồng; tiêu hủy hàng hóa trị giá 10,45 triệu đồng; lực 

lượng Công an bắt 01 vụ, thu giữ 2.800 test kit xét nghiệm, xử phạt vi phạm 

hành chính 40 triệu đồng. 

7. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Duy trì tốt chế độ trực Chỉ huy, trực chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng trên địa bàn sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 

2022, bảo đảm chất lượng và 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức thành công Hội 

thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.  

8. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Triển khai chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cho Bưu điện huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện bắt đầu từ 01/7/2022.  

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn 

tạo di tích lịch sử các xã An toàn khu huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2030. triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn 

khu đối với các xã Quốc Khánh, Tri Phương, Thất Khê, Đại Đồng, Kháng Chiến 

và Đào Viên trình tỉnh xem xét. Xây dựng phương án đề xuất thực hiện sắp xếp 

thôn, khu phố năm 2022 gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh sáp nhập 13 

thôn thành 6 thôn, giảm 7 thôn. 

IV. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN  

1- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp và đời sống sinh hoạt của Nhân dân; giá các loại vật tư nông nghiệp, cây 

giống, con giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng đến việc đầu tư sản 

xuất nông nghiệp. 

2- Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, bên cạnh đó lực 

lượng kiểm lâm địa bàn mỏng, thực hiện quản lý diện tích rừng trên địa bàn 

huyện lớn nên công tác quản lý, bảo vệ rừng còn chưa được chặt chẽ, còn xảy ra 

một số vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

3- Các chương trình mục tiêu quốc gia được giao vốn chậm; do vậy việc 

triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn 

huyện còn lúng túng, chưa kịp thời; một số nhiệm vụ chưa xây dựng được chi 
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tiết do đang chờ văn bản hướng dẫn. Tình hình giải ngân vốn đầu tư mặc dù cao 

hơn so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch; giá cả một số nguyên vật 

liệu tăng cao dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng. 

4- Một số khoản thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ dự toán giao, 

thu ngân sách nhà nước đạt thấp hơn so với cùng kỳ. 

5- Việc triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn 

về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến 

vẫn còn thấp, chủ yếu do công tác tuyên truyền chưa được quyết liệt và thói 

quen nộp hồ sơ trực tiếp của người dân. Cấp uỷ, chính quyền ở một số cơ sở 

chưa nghiên cứu sâu, kỹ về Nghị quyết và các văn bản cấp trên, nên việc tổ chức 

thực hiện còn có phần lúng túng. 

6- Công tác tham mưu của một số cơ quan đôi khi chưa đáp ứng được yêu 

cầu; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công 

chức chưa nghiêm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Quyết định của UBND 

huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2022.  

2. Đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật cho hệ thống khám chữa 

bệnh từ huyện đến cơ sở, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân. Tiếp tục rà soát, tuyên truyền các chủ thể trong diện tiêm chủng trên địa 

bàn huyện  

3. Triển khai tích cực, có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp đưa xã 

Quốc Việt hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Chi Lăng hoàn 

thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh diện tích phát triển cây Thạch đen đạt 

2.500ha theo kế hoạch. Phối hợp thực hiện các bước đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất các sản phẩm từ Quế, Hồi và một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đảm 

bảo đúng quy định và phù hợp với thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác 

giải phóng mặt bằng các công trình. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công và 

giải ngân các công trình NTM và NTM nâng cao.  

4. Hoàn thành các bước quy hoạch, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và 

lựa chọn doanh nghiệp đầu tư đối với các dự án: Quy hoạch Khu dân cư Nà 

Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Quy hoạch 

khu dân cư mới Hang Đông; Quy hoạch khu đô thị mới Nam thị trấn Thất Khê; 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê. 

5. Tăng cường các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp huyện (DDCI); triển khai hiệu quả chương trình Cà phê doanh 
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nhân. Thực hiện các bước đầu tư xây dựng đối với chợ Thất Khê, chợ Quốc 

Khánh; đầu tư xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới đối với chợ Quốc Việt. 

6. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước. Tổ chức quản lý, 

điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí. 

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, quản lý tài 

nguyên, khoáng sản. 

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh năm học 2022 – 2023; tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Thực hiện tốt công tác khám, chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.Tổ chức tốt Ngày hội Văn hóa, thể thao 

các dân tộc huyện Tràng Định gắn với Ngày hội Thất Khê 10/10, chào mừng kỷ 

niệm 72 năm ngày giải phóng Thất Khê và chiến thắng Biên giới Thu Đông.  

Thực  hiện  hiệu  quả các Chương trình mục  tiêu  quốc  gia  về giảm 

nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  

miền  núi;  

9. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy; kiểm soát, bảo đảm an ninh biên 

giới. Tổ chức triển khai thực hiện Phương án đảm bảo các điều kiện thu dung 

công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. 

Thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản 

xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; Tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại, 

hợp tác theo quy định của Đảng và Nhà nước.  

10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai có hiệu quả việc 

chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 

Bưu điện huyện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tràng Định; Thực 

hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

11. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 

2022. Triển khai xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp cuối 

năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. 

VI. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT 

(1). Nghị quyết của HĐND huyện về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

6 tháng cuối năm 2022. 

(2). Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND huyện về việc 

phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân 

sách huyện năm 2021. 

(3). Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số khoản 

thu, chi ngân sách huyện năm 2022 
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(4) Nghị quyết của HĐND huyện về phương án phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 

(5) Nghị quyết của HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết của HĐND về 

thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 

(6). Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND 

huyện năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

-Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam huyện; 

- Viện Kiểm sát; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VP.Hồ sơ kỳ họp.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân 

 

 

 

 

 

  

 

 


		2022-07-21T15:45:59+0700




