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THÔNG BÁO 
Kêt quà phiên hop thér muoi - phiên hop throng ky tháng 4/2022 cua 

Thuong tryre HÙi �ông nhân dân huyÇn khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026 

Thrc hiÇn Lut Tô chére chính quyèn dËa phrong n�m 2015; Lut Ho¡t 
dÙng giám sát cça Quôc hÙi và HÙi �ông nhân dân n�m 2015; Quy chÃ ho¡t �Ùng 
cça H�ND huyÇn Nam Tryc khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026, ngày 14/4/2022, 

Thuong tryc HÐND huyÇn tò chúc phiên hÍp thé muoi - phiên hÍp thuÝng ky 

tháng 4/2022. 

Dong chi Khúc Manh Kiên - Üy viên Ban cháp hành �ång bÙ tinh, Bí thu 

Huyên úy, Cho tich HÙi �ông nhân dân huyÇn chç tri phiên hop, tham dy phiên 
hgp có cac dông chi Thuöng trirc HuyÇn uý, Throng trrc H�ND huyÇn, länh �¡o 

UBND, UBMTTQ huyên, các Ban HÐND huyÇn, V�n phòng HU-HÐND-UBND 
huyen, phòng Tài chính - Kê ho¡ch huyÇn. 

Sau khi nghe, thào lun vÁ các báo cáo trinh tai phiên hop: Báo cáo k¿t qu£ 
ho¡t dÙng tháng 3/2022 và nhiÇm vu trong tâm tháng 4/2022 cça HEÐND huyÇn; 
Báo cáo kêt quà giám sát chuyên dÁ cça Thuòng trrc HÙi �ong nhân dân huyên; 
Ké hogch tó chéc hÙi nghË ti¿p xúc cù tri cça �oàn �¡i biÁu Quóc hÙi tinh Nam 
Dinh truóc ký hop thíé ba, Quóc hÙi khoá XV; Báo cáo kêt quà thrc hiÇn du toán 

thu, chi ngân sách nhà nuóc huyÇn Quý 1 n�m 2022, Thuòng tryc HÐND huyÇn 

thông nhât vÛi các nÙi dung sau: 

I. KÉT QUÅ HOAT DONG CÚA THUÖNG TRrC HÐND, CÁC 
BAN HÐND HUYEN THÅNG 3/2022 

1. Thuong tryc HÐND huyên tô chúc giám sát chuyên �ê Công tác quan lý 

thu, nÙp các kho£n thu theo du toán ngân sách n�m 2020, 2021 �Ñi vÛi xä Nam 
Tién, Nam Duong, Nam Mý, Hông Quang và thË trán Nam Giang (có báo cáo k¿t 
quà giám sát gëi kèm theo). 

2. Ban Pháp chê HÐND huyÇn ban hành Quyêt dËnh thành lp �oàn giám 
sát chuyên �Ã, xây dång kê ho¡ch, �ê cuong giám sát chuyên �Ã vÁ Công tác tiép 
cong dân, giäi quyêt khièu n�i, tô cáo, thrc hiÇn chính sách pháp lut vÁ chng 
thurc �oi vói UBND x� Nghïa An, Binh Minh, gii các don vË duçc giám sát theo 

quy dinh. 

3. Thuong truc H�ND huyÇn tô chúrc tiêp công dân vào thér tur tuân thé hai 

trong tháng dúng quy dËnh. 



4. Thuong truc HÐND huyÇn tô chéc thành công lóp tâp huân cho Thuong 

truc HÐND, länh �¡o các Ban H�ND các x�, thË trân t¡i hÙi truong phòng hop só 

3 tru so HÐND - UBND huyÇn. 

5. Thuong tryc HÐND, các Ban HÐND huyÇn, V�n phòng HuyÇn uý- 
HEND-UBND tham då hÙi nghi giao ban giïa Thuong truc HÐND tinh vÛi 

Thuong tryc HÐND các huyÇn, thành phÑ tó chéc t¡i huyÇn Giao Thuy. 

II. NHIEMVr TRQNG TÂM CÙA HDND HUYÆN THÅNG 4/2022 

1. Thuong trye HÙi �ông nhân dân huyÇn 

1.1. Hoàn thành k¿t lun giám s¥t chuyên �Á Công tác quán lý thu, nÙp các 

khoàn thu theo du toán ngân sách n�m 2020, 2021 dôi vÛi x� Nam Tién, Nam 

Duong, Nam My, Hông Quang và thË trân Nam Giang, gëui các don vË chju ssr 
giám sát và các don vË liên quan. 

1.2. Ban hành công v�n �Ã nghË UBND huyÇn, các ngành chéc n�ng cua 

huyen tp trung giäi quyêt ý kiên, kiên nghË cça cë tri và �¡i biéu HÐND huyen 
tir ky hop thuong lÇ HÐND huyÇn cuoi n�n 2021, báo cáo kêt quá giäi quyêt kiên 

nghË cça çë tri vào ký hop thuòng lÇ H�ND huyên gita n�m 2022. 

1.3. Ban hành công v�n �ôn �ôc UBND huyên, UBND các x�, thË trân và các 

don vi liên quan tp trung giäi quyét nhïng kiÃn nghi, �Ã xuát sau giám sát chuyên 
dè cça Thuòng truc HÐND huyÇn vê "Chinh lý giây chúng nhân quyên st dång 

dát �ói vÛi nhïng hÙ �ã hi¿n dát làm duong quôc lÙ, duòng tinh, duòng huyÇn 
giai doan 2015- 2020 

Thuong truc HÐND huyên giám sát kêt quå thrc hiÇn kiên nghË, �Á xut sau 

giám sát chuyên dê "Chinh lý giây chúng nhân quyên së dång dât �ôi vÛi nhïng 
hÙ dä hi¿n �át làm duròng quôc lÙ, duong tinh, duong huyên giai do¡n 2015- 2020" 
�Ñi voi UBND các x�, thË trân, Phòng Täi nguyên và Môi truong và các don vË 

liên quan (du kiên tháng 10, 11 n�m 2022) 

1.4. To chúc ti¿p xúc cù tri cça Doàn �¡i bi¿u quôc hÙi tinh Nam Dinh truóc 

ky hop thú ba, Quôc hÙi khoá XV 

Thoi gian: 14h00, ngày 21 tháng 4 n�m 2022 

Dja diêm: t¡i Phòng hÍp sô 3 trå sÝ H�ND-UBND huyÇn 

2. Các Ban HÙoi �ông nhân dân huyÇn 

Trien khai chuong trinh giám sát chuyên dê cça Ban H�ND huyÇn, thrc hiÇn 
các nhiÇm vu khác do Thuong tryc HÐND huyÇn phân công. 

2.1 Ban Kinh té-X� hÙi HÐND huyÇn 
To chrc giám sát chuyên �ê "Giám sát viÇe thuc hiÇn công tác �ão t¡o nghè 

cho lao dÙng nông thôn trên �ja bàn huyÇn giai �oan 2016-2020". 

Gui kê ho¡ch, �ê cuong, quyêt �Ënh thành lp �oàn giám sát tói các �on vi 



duoc giám sát truóc 15/4/2022. 

Thoi gian giám sát: du kiên cuôi tháng 4 dâu tháng 5 n�m 2022 

- Don v/ chËu su giám sát: Phòng Lao �Ùng Thuong binh và X� hÙi huyÇên; 

Trung tâm GDNN-GDTX huyÇn; Phòng Nông nghiÇp và Phát triên nông thön và 

các don vË có liên quan. 

2.2. Ban Pháp chê HÐND huyÇn 
- Trien khai Giám sát chuyên dè vê Công tác tiêp công dân, gi£i quyêt khiêuu 

nai, tô cáo; thuc hiÇn chính sách pháp lut vê chéng thuc �ôi vói UBND x� Nghïa 
An, Binh Minh. 

- Thoi gian giám sát: då kiên vào ngày 11, 12 tháng 5 n�m 2022. 

Ill. KET QUÁ THrC HIÆN Dr TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NUC CÅP HUYÆN QUÝI N�M 2022 

Durói su länh �¡o, chi d¡o cça câp uý �àng, chính quyên dja phuong t 
huyên �ên co sß cùng vói ss cô g�ng, no luc cça cong �ông doanh nghiÇp và toàn
thê nhân dân trong huyÇn kêt quà thu, chi ngân sách nhà nuóc huyÇn quý I/2022 

dat và vuot kê ho¡ch �Á ra. Trong �ó: 

Tông thu ngân sách të kinh tê trên dËa bàn �¡t 171.831 triÇu �ông, �¡t 
49,16% dy toán giao, b�ng 124,18% so vÛi cùng ký n�m 2021, bao gôm: Thu câp 
quyen sir dång �ât thrc hiÇn: 135.188 triÇu dông d¡t 52% då toán giao, b�ng 

126,33% so vói cùng ky n�m 2021; Thu thuong xuyên thuc hiÇn 36.643 triÇu 
�ông, dat 40,9% du toán giao và b�ng 116,82% so vói cùng ky n�m 2021. 

Tông chi ngân sách huyÇn, x� thåc hiÇn 151.984 triÇu �ông, trong �ó: Chi 
ngân sách huyÇn thrc hiÇn 108.201 triÇu �ông �¡t 25,3% då toán giao, bäng 
73,28% so vÛi cùng ky n�m 2021; Chi ngân sách câp x� thrc hiÇn: 17.017 triÇu 
�ông �¡t 15,24% du toán giao. 

De thuc hiÇn tôt công tác thu chi ngân sách nhà nuóc huyÇn quý I/2022, 
Thuong tryc HÐND huyÇn dê nghË UBND huyên, Chi cuc thuê khu vyc Nam 

Ninh, các phòng, ban ngành cça huyÇn, UBND các x�, thË trân tp trung thrc hiÇn 
tot các giài pháp hoàn thành vuot chi tiêu thu ngân sách n�m 2022. 

Trên dây là Thông báo kêt quà phiên hop thé muÝi cça Thuong tryc HÙi 

�ông nhân dân huyên khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026./,. 

TM. THUÖNG TRUC HOI ÐÔNG NHÂN DÂN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Noi nhan: 
Thuong tryc HuyÇn y (dê b/c); 
Thuong tryc HÐND, UBND huyÇn; 

Thuong tryc UBMTTQ huyÇn; 
- Các vË �¡i biêu HÐND huyên; 
- Các phòng, ban ngành �oàn thê cça huyÇn; 

Thuong truc HÐND, UBND các xä, thË trân; 
Vän phòng HU-HÐND-UBND huyÇn; 

- Công thông tin diÇn të huyÇn; 
- Luu: VT. 

FTan Xuân Sang 


