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XÃ NAM ĐIỀN KHÓA 12 - NHIỆM KỲ 2021- 2026. 
 

Sáng ngày 29/12/2021 tại hội Trường UBND xã Nam Điền , Hội đồng nhân dân 

xã Nam Điền long  trọng  tổ chức Kỳ họp thứ tư -  HĐND xã khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. về dự Kỳ họp có Đ/c: Mai Văn Nam  -  Bí thư Đảng bộ xã Nam 

Điền cùng toàn thể các đại biểu hội đồng nhân dân xã các đ/c trưởng các ban 

ngành đoàn thể , bí thư chi bộ, xóm trưởng trong xã. 

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND xã thông qua 

các nội dung, gồm: Báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - 

quốc phòng an ninh năm  2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo 

kết quả thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và ước thực hiện ngân sách năm  

2022, thông qua báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nam Điền về công tác xây 

dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự thảo các Nghị 

quyết của HĐND xã, UBND xã; Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã về các dự 

thảo Nghị quyết, báo cáo, tờ trình đã được đại biểu biểu quyết thông qua.  
Cũng tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND và các ngành chức 

năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những buổi tiếp xúc đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp xung quanh một số ý kiến về: tình hình an 

ninh trật tự; vệ sinh môi trường; đường giao thông nông thôn; sản xuất nông 

nghiệp. 

 

 
(Đ/C: Nguyễn Minh Tân – Phó chủ tịch UBND,  thay mặt UBND xã thông qua Báo cáo 

kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm  2021  

và phương hướng nhiệm vụ năm 2022) 



 
 

(Đ/c: Mai Văn Nam – Bí thư Đảng bộ xã Nam Điền phát biểu tại kỳ họp)  

 

  Phát biểu tại Kỳ họp Đ/c: Mai Văn Nam  - Bí thư Đảng bộ xã đánh giá cao 

những kết quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà xã 

Nam Điền đạt được trong năm 2022; về hoạt động văn hóa - xã hội có sự 

chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên 

rõ rệt; Cùng với những kết quả đạt được, những nhiệm vụ cần thực hiện, thường 

xuyên nâng cao hơn nữa, tổ chức bộ máy HĐND, UBND xã; nắm chắc chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình 

thực tế của địa phương để phát huy, thực hiện tốt vai trò giám sát để hoàn thành 

các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm soát chặt chẽ công 

tác tiêm, phòng dịch bệnh; công tác vệ sinh môi trường; chấp hành việc thu, chi 

ngân sách đúng quy định; quản lý đất đai chặt chẽ, không để tình trạng sử dụng 

đất sai mục đích; đảm bảo an ninh nông thôn; 
 Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Nam Điền lần thứ tư -  Khóa XII - Nhiệm kỳ 

2021 – 2026 đã thông qua dự thảo các Nghị quyết  về Tăng cường các biện pháp 

thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2022, Nghị quyết về dự toán  

phân bổ ngân sách xã năm 2022. 
 


