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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 
 

 

 
Trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 28 đến ngày 29/12/2021, HĐND huyện khóa 

XX đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 
 Tham dự  kỳ họp có đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của 
Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Đức Thọ, đồng chí  Phan Thị Nguyệt Thu, 
Đại biểu Quốc hội, TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện 
lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh; 
Ở huyện có: Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực 
HĐND huyện, các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XX, Thường trực Ủy ban 
MTTQ huyện, Trưởng các đoàn thể cấp huyện, Ủy viên UBND huyện, Trưởng 
các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 
bàn huyện, đại diện lãnh đạo: Văn phòng đăng ký đất chi nhánh Hương Sơn - Đức 
Thọ, Chi cục Thuế Hương Sơn - Đức Thọ, Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa 
bàn huyện, lãnh đạo Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền huyện. Ở các xã, thị trấn: 
đồng chí Bí thư Đảng ủy, Đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn.  

Kỳ họp được truyền thanh, truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền thanh 
cơ sở và trang facebook Đài Đức Thọ.  

I. Nội dung Kỳ họp 

1. Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết: 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét: Báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, kế hoạch năm 2022; 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021 và phân bổ 

nguồn đầu tư phát triển năm 2022;  Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm năm 2021; Báo cáo Công tác tiếp dân,  giải 

quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo kiểm điểm điều hành của UBND 

huyện. Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 1; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX; báo cáo của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân  huyện về: Kết quả hoạt 

động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng 

nhân dân huyện từ đầu nhiệm kỳ, nhiệm vụ năm 2022; kết quả giám sát chuyên 

đề “giải quyết các ý kiến chất vấn, kiến nghị của cử tri” của Thường trực HĐND, 

chuyên đề về “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cải cách hành chính 

và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” của các ban HĐND huyện; báo cáo 



kết quả năm 2021 của các ngành: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Chi 

cục Thi hành án nhân dân huyện; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả 

tham gia xây dựng chính quyền và công tác phản biện xã hội. Kỳ họp đã tiến 

hành xem xét 10 tờ trình, 10 dự thảo nghị quyết. 

          2. Nội dung thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.  
Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành thảo luận và chất vấn tại 

Hội trường đã có 09 ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND huyện và đại biểu 
dự họp, 16 lượt đại biểu HĐND chất vấn với 24 câu hỏi đặt ra trên 3 lĩnh vực:  Tài 
nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, An ninh trật tự. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, 

tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; các ý kiến nhất trí cao với 

nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ 

sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, 

tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế 

hoạch năm 2022, nhất là các nội dung liên quan đến công tác đầu tư phát triển, 

thu - chi ngân sách, các chính sách trình kỳ họp, công tác chỉ đạo, điều hành của 

Ủy ban nhân dân huyện.  

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện theo nhóm vấn đề 

được lựa chọn trên các ý kiến đề xuất của các đại biểu HĐND huyện, cử tri và 

nhân dân. Kỳ họp đã chất vấn trực tiếp các nội dung được cử tri và các đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện quan tâm, như: Việc quản lý khai thác khoáng sản; vệ 

sinh môi trường, xử lý rác thải trong khu dân cư, vấn đề cấp đất ở cho người dân; 

công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác quản lý hành lang an toàn 

giao thông; vấn đề cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao; sử dụng, tàng trữ 

pháo nổ... Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu 

tiếp thu, giải trình các nội dung chất vấn nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của huyện.  Đồng chí Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện đã kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giao 

trách nhiệm cụ thể cho UBND huyện và các ban, ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan thực hiện. 
      II. Ban hành nghị quyết kỳ họp: 

Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết tại kỳ 

họp: 

 1. Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và 
đại biểu HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022. 
3. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
4. Nghị quyết về kế hoạch thu - chi ngân sách và phân bổ nguồn đầu tư 

phát triển năm 2022.  
5. Nghị quyết ban hành chính sách thực hiện Đề án nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 
6. Nghị quyết ban hành chính sách thực hiện Đề án xây dựng và phát huy 

giá trị văn hóa, con người Đức Thọ. 
7. Nghị quyết ban hành chính sách thực hiện Đề án xây dựng huyện Đức 

Thọ đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. 



   8. Nghị quyết ban hành chính sách thực hiện Đề án Tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa 

bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2021- 2025. 
          9. Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho 
các dự án đầu tư năm 2022. 
         10. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua xe chuyên dùng vận chuyển rác và xe 
gom rác đẩy tay. 
  Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện 
khóa XX đến các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các xã, thị trấn được biết để 
thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND,UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- Các ban Đảng; MTTQ, các Đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;  

- CVP, PVP cấp uỷ chính quyền  huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HĐND. 

    TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

       KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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