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THÔNG BÁO 
Kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND xã, khoá III nhiệm kỳ 2021-2026 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, số 77/2015/QH13; Luật số 

47/2019/QH14, ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương;  

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, tại Nhà Văn hóa xã Đăk Ngọk, Hội đồng nhân 

dân xã Đăk Ngọk khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 5. Về dự 

Kỳ họp có 19/20 đại biểu HĐND xã khóa III.   

Chủ toạ Kỳ họp gồm:  

- Ông Nguyễn Đức Ngọc, PBT TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã;  

- Ông Cao Văn Khánh, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã; 

Đến dự Kỳ họp có: Thường trực Đảng uỷ xã; Lãnh đạo UBND xã; Ban Thường 

trực UBMTTQVN xã; Trưởng các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Thôn trưởng và đại 

diện cử tri các thôn. 

Kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận: Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư 

kiểu mẫu, thôn NTM vùng đồng bào DTTS năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2023; 

Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 

và trước kỳ họp thứ 5; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 và các 

kiến nghị của Ủy ban MTTQVN xã tại kỳ họp thứ 4. Báo cáo tiếp thu, giải trình về 

những ý kiến khác nhau qua thảo luận tại các đơn vị bầu cử và báo cáo thẩm tra 

của các Ban HĐND xã; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa 

phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề 

cần thiết,..... 

* Kết quả như sau: 

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được duy trì và 

phát triển; các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra; thu, chi ngân 

sách được thực hiện theo đúng Luật ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid -19; công tác giáo dục đào tạo, công tác khám chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và chất lượng dịch vụ ngày càng 

được nâng cao; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội luôn 

được quan tâm thực hiện; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 



 

dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; Kỷ cương, hiệu 

quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng 

an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều chỉ tiêu vượt so 

với cùng kỳ năm trước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng 

được cải thiện... 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan 

tâm đó là: Một số chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch UBND 

huyện, Nghị quyết của Đảng ủy –HĐND xã giao; Công tác tuyền truyền các văn 

bản chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp hiệu quả chưa được cao; Một số 

thôn chưa thực hiện tốt ngày ra quân xây dựng NTM hàng tháng; Tình trạng trộm 

cắp vẫn còn xảy ra.,, 

- Về hoạt động chất vấn: các vị đại biểu đã gửi 05 ý kiến chất vấn về Kỳ họp 

thứ 5 HĐND xã, khóa III: Về lĩnh vực văn hóa xã hội, phát triển kinh tế. Đối tượng 

chất vấn là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; nội dung chất vấn được thường 

trực HĐND, đại biểu HĐND xã lựa chọn sát với thực tế, được cử tri và nhân dân 

quan tâm. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đã trả lời các vấn đề mà đại biểu 

quan tâm, đồng thời xác định được trách nhiệm và hướng khắc phục những tồn tại 

trong thời gian tới. 

* Thông qua các Nghị quyết 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân 

chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, đúng luật; kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá III-

Nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 04 Nghị quyết bao gồm: 

1. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân xã khóa III. 

2. Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã 

khóa III. 

3. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, QP-

AN năm 2023. 

4. Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023. 

* Kết luận 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ông Nguyễn Đức Ngọc, Chủ tịch HĐND xã nhấn 

mạnh: Để phát huy những kết quả đã đạt được, đề nghị Thường trực HĐND, 

UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND xã tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

Thứ nhất, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo và 

qua thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp. 

Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác trong việc quản lý nhà 

nước về kinh tế - xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng 

lớp nhân dân trong xã, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động, 



 

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ xã lần thứ II. 

Thứ ba, Thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng -  quân sự, giao quân đạt 

chỉ tiêu trên giao. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh; triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng. Xây dựng, 

củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chuẩn hóa; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của xã. Thực hiện tốt công tác phòng 

chống tham nhũng lãng phí, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy quy định của cơ quan 

và Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và 

các vị đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp; nâng cao chất lượng 

tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết 

định các vấn đề quan trọng của địa phương.  

Thứ năm, Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tiếp 

tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền đến cử tri 

và nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã đã thông qua. Phấn đấu thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2023 và kế hoạch kinh tế giai đoạn 

2021 –2026, tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột phá về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung duy trì giữ vững xã 

nông thôn mới, tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao và 

khu dân cư kiểu mẫu; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; nâng cao mức 

sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần giữ vững xã nông thôn mới 

nâng cao và xây dựng huyện Đăk Hà phát triển bền vững, toàn diện. 

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Đăk Ngọk-khoá III, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã; 

- UBND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- 02 Ban HĐND xã; 

- Đại biểu HĐND xã khoá III; 

- Lưu: VT, TT HĐND. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cao Văn Khánh 
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