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THÔNG BAO 
Kêt qua kS hyp thu  4 HDND huyn khoá XXI, nhim ki 2021-2026 

Duçc si.r nht trI cüa Thixàrng trirc Huyn üy, ngày 09/12/2021, HDND 
huyn dâ to chüc k' hyp thir 4 HDND huyn khóa XXI, nhim k5' 202 1-2026. Di.r 
kS' hyp, dai  biêu tinh có dng chI Nguyn Phüng Hoan - Uy viên BTV Tinh üy, 
Phó Chü tjch HDND tinh; Länh dao  Uy ban MTTQ tinh; các dai  biu HDND tinh 
trltng cü trén dja bàn huyn. Dai  biêu huyn có: Các dông chI Thumg trirc Huyn 
üy, HDND, UBNID, Uy ban MTTQ huyn; các dng chI Uy viên Ban Thithng vli 
Huyn 'ày, Uy vién BCH Dãng b huyn; các dai  biu HDND huyn; di din lânh 
do các cor quan, ban, ngành, doàn th cüa huyn; mt s co quan cüa tinh dóng 
trên dja bàn huyn; dông chI BI thu Dàng 'ày, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND, 
Phó Chü tjch HDND các xã, thj trân. 

Sau mt bui lam vic kh.n truang, nghiêm tüc, dan chü vOi tinh thin, trách 
nhim cao, HDND huyn khóa XXI, thim kS'  2021-2026 dã hoàn thành ni dung, 
chuong trInh lam vic kST hyp thu 4. Kêt qua c%1 the nhu sau: 

1. K' hyp dã xem xét các báo cáo: 

a. Báo cáo cüa UBND huyn v: TInh hInh thirc hin nhim vii phát trin 
KT-XH näm 2021; phuo'ng huàng, nhim vu1 näm 2022; Két qua thirc hin cong 
tác phông, chng tham nhüng, thirc hành tiêt kim, chông lang phi näm 2021; 
phucing huàng, nhim vii näm 2022; Cong tác tiêp cong dan, giài quyêt khiêu nai, 
to cáo cUa cOng dan näm 2021; Kêt qua trá ku kiên, kiên nghj cüa cü tn truâc kS' 
h9p th'à 4 HDND huyn; Kt qua ké hoach dâu tu cOng nàm 2021; Kêt qua thu chi 
ngân sách nhà nuâc näm 2021; Báo cáo ye vic thay dôi ye quy mô, dja diem và so 
hrçing cong trInh, dr an dt giao thông trong Quy hoch sfr d%Jng dat den näm 2030 
huyn Xuân Truàng. 

b. Báo cab cüa Thi.thng trirc HDND huyn v: Kt qua cong tác tü du 
nhim kS'  dn nay, phucing huâng, nhim vii cOng tác nàm 2022; Báo cáo giám sat 
kt qua giãi quyt 9 kin, kin nghj cüa c'à tn tü kS'  hyp th'à 2 dn nay; Báo cáo 
tng hqp 9 kin, kin nghj cüa cü tn trithc kS'  hyp thu 4 HDND huyn; Kêt qua 
giám sat chuyên d v "Kt qua thirc hin nhim vii cong tác cái each hành chInh 
cüa UBND huynvàUBND các xã, thj trân tir nàm 2018 den näm 2020". 

c. Báo cáo cong tác, th,m tra, giám sat chuyên d cüa các Ban I-IDND huyn. 

d. Báo cáo cüa Vin Kiêm sat nhân dan, Toà an nhân dan, Chi cuc Thi hânh 
an dan sir, Cong an, Ban chi huy Quân sir huyn v kt qua cOng tác nàm 2021 vâ 
phuorng hisàng, nhim vit nãm 2022. 
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2. K' hp dã nghe Uy ban MTTQ huyn thông báo v cong tác tham gia xây 
drng chInh quyên näm 2021 và phumig hithng, nhim vit nãm 2022. 

3. K' hp dã tin hành t chirc phiên thào 1un tai  hi tru&ng: 

- Thâo 1un 01 kin cüa dai  bi&j HDND huyn d nghj UBND huyn chi 
dao day nhanh tiên do cap giây chimg nhn quyên sü diing dat sau dn din di 
thi'ra cho ngix1i dan. 

- Thào 1un v •  hiu qua cüa hInh thirc dy và hc trirc tuyn frong diu kin 
djch bnh Covid- 19 din bin phirc tap. 

4. Tti k' hçp, dng chI Chü tjch UBND huyn dã phát biu tip thu, lam rô 
nhüng kiên, kiên nghj cUa cà tn và dai  biu HDND huyn. 

5. HDND huyn dã thâo 1un, xem xét các Th trInh và thông qua 06 Nghj quyt: 

- Phé chun Kê hoach t chrc các k' hpp thuing 1 näm 2022 cüa HDNI 
huyn khóa XXI, nhim ki 202 1-2026; 

- Phé chu.n kê hoach  phát trin KT-XH trên dja bàn huyn näm 2022; 

-Phê chun k hoch d.0 tu cong näm 2022; 

- Phê chun phuang an phân b di,r toán thu chi ngân sách näm 2022; 

- Phê chun k hoach  d.0 tu cOng trung han  giai  doan  202 1-2025; 

- Phé chuAn k hoach  phát trin KT-XH trên dja bàn huyn giai doan 202 1-2025. 

6. Dng chI Büi Van Hào - Tinh üy viên, BI thu Huyn üy, ChU tjch HDND 
huyn dã phát biu b mac kS' hop. 

K' hçp thir 4 HDND huyn khoá XXI, thim kS'  202 1-2026 dâ thành cong 
t& dçp. HDND huyn thông báo ti các c quan, ban ngành, doàn the t1r huyn den 
cci s& dugc bit; dng thyi, d nghj các dip, các ngành và các tang 1rp nhân dan 
trong huyn doàn kt, quyt tam thirc hin thing lcii nhim vii phát triên kinh tê - 
xã hi, dam bão QP-AN näm 2022.!. 

N9i 
- Thuing trrc }-IDND tinh; 
- TT Huyn üy, I{DND, UBND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don vj lien quan; 
- HDND CáC xä, thj trân; 
- Cng TTDT huyn; 
- Luu: VT. 
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