
Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

          Sáu tháng đầu năm 2021 Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Lạc đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch, 

vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid -19 xã đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, thành lập các Tổ phản 

ứng nhanh, Tổ tuyên truyền phòng, chống Covid -19 tại cộng đồng, nhân dân 

chủ động phòng chống dịch theo quy định tiếp tục duy trì sản xuất. Diện tích 

gieo cấy lúa vụ xuân 365 ha, năng suất đạt 65,2 tạ/ha, triển khai xây dựng cánh 

đồng mẫu lớn với 31 ha. Các hộ chăn nuôi đã chủ động phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi, tiêm vắc xin định kỳ cho con nuôi. Hiện trên địa bàn có gần 

700 con lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt gần 300 tấn, đàn gia cầm 

trên 29 ngàn con. 

  

 

  

Kỳ họp thứ hai HĐND xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  

          Hội đồng nhân dân xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ 

họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 



quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021. 

 

  

Đồng chí Phạm Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Lạc khai mạc 

Kỳ họp 

  

          Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trong bối 

cảnh dịch Covid -19 bùng phát trở lại, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và đời sống nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Lạc đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch, vừa đẩy 

mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã đã 

ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, thành lập các Tổ phản ứng nhanh, Tổ tuyên 

truyền phòng, chống Covid -19 tại cộng đồng, nhân dân chủ động phòng chống dịch 

theo quy định tiếp tục duy trì sản xuất. Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 365 ha, năng 

suất đạt 65,2 tạ/ha, triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xứ đồng tứ tùng với 31 

ha. Các hộ chăn nuôi đã chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiêm vắc 

xin định kỳ cho con nuôi. Hiện trên địa bàn có gần 700 con lợn, sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng ước đạt gần 300 tấn, đàn gia cầm trên 29 ngàn con. Về công tác tài 

nguyên môi trường, địa phương đã lập và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ra 



Quyết định giao đất cho các hộ gia đình, các nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

năm 2020. Giải phóng mặt bằng, kiểm đếm tài sản vật kiến trúc cho 9 hộ thuộc phạm 

vi giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển. Công tác vệ sinh môi trường được 

quan tâm, đội vệ sinh môi trường hoạt động nề nếp, thu gom rác thải tại các khu dân 

cư về khu xử lý tập trung của xã. Cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi 

nguồn lực nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2021. 

Văn hóa xã hội hoạt động nề nếp, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Hoạt 

động của HĐND xã đã phát huy vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở 

địa phương. 

 

  

Đồng chí Trần Ngọc Dương - Chủ tịch UBND xã trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp 

          Tại Kỳ họp thứ hai HĐND xã Giao Lạc khóa XX, đồng chí Trần Ngọc Dương - 

Chủ tịch UBND xã đã trả lời ý kiến cử tri liên quan đến lĩnh vực giao thông thủy lợi 

hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, bê tông hóa các tuyến đường nội đồng, 

tài nguyên môi trường mở rộng các tuyến đường xây xanh tạo cảnh quan xanh sạch 

đẹp. Quan tâm hỗ trợ các xóm xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cấp hệ thống Đài 

truyền thanh, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường 

hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid -19./. 

Nguồn: http://giaothuy.namdinh.gov.vn/ 


