
Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân xã Hồng Thuận khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

 

           Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Hồng Thuận khóa XVI có nhiều ý kiến cử 

tri quan tâm như: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa, UBND xã làm đường vào khu B Trường 

Tiểu học, xây dựng tường bao khu xử lý rác thải tập trung, xử lý các trường hợp 

xả rác thải không đúng nơi quy định, nâng cấp hệ thống truyền thanh xã, tăng 

thời lượng phát sóng. Các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm, đồng chí 

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Sự đã tiếp thu và trả lời theo thẩm quyền. 

        Hội đồng nhân dân xã Hồng Thuận khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ 

họp thứ hai đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

 

  

Đồng chí Đặng Thế Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Hồng Thuận khai mạc Kỳ họp 

  

          Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tại dịch bệnh, 

song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Hồng 



Thuận, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt so với kế hoạch đề ra. Ban Nông 

nghiệp và 2 HTX kinh doanh dich vụ nông nghiệp đã quan tâm, chỉ đạo sản xuất vụ 

xuân, năng suất lúa bình quân đạt 73 tạ/ha, sản lượng cây lương thực quy ra thóc đạt 

515 tấn, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 5.300 tấn. Chăn nuôi duy trì ổn định, nhân 

dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đến nay đàn lợn hơn 800 con, 

đàn gia cầm gần 14 ngàn con. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo duy 

trì và giữ vững các tiêu chí xã NTM mới. Theo đó, tiếp tục triển khai thi công công 

trình xây dựng khuôn viên trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Xây dựng hệ thống kè 

sông, hàng rào Trường mầm non khu Sơn Ca. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xóm 7 

và xóm 10 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020, được UBND huyện thẩm định công 

nhận. Trên cơ sở đó, tiếp tục đăng ký 7 xóm đạt NTM kiểu mẫu năm 2021. Đối với 

công tác quản lý đất đai, địa phương đã hoàn thành lập số bộ thuế đất phi nông nghiệp 

năm 2021. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân triển khai lập quy hoạch khu dân cư tập 

trung tại xóm 4 và xóm 5. Vận động nhân dân và các đoàn thể tổ chức thu gom rác 

thải, vệ sinh môi trường khu dân cư, đường dong ngõ xóm đảm bảo sạch sẽ. Văn hóa 

xã hội hoạt động hiệu quả, các cấp học đã hoàn thành phổ cập giáo dục, xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chất lượng dạy và học được nâng lên, đẩy 

mạnh các phong trào thi đua dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân được quan tâm, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -

19, tuyên truyền nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Các Tổ Covid -19 cộng 

đồng hoạt động hiệu quả, tích cực bám sát cơ sở rà soát các trường hợp đi từ các tỉnh 

thành khác về địa phương khai báo y tế, cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định. 

Quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. 



 

  

Đồng chí Nguyễn Viết Sự - Chủ tịch UBND xã Hồng Thuận tiếp thu, trả lời ý kiến 

của cử tri 

  

         Tại Kỳ họp, HĐND xã đã báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND theo chức 

năng thẩm quyền. Thường trực HĐND phối hợp với các ban, các đại biểu HĐND 

giám sát thường xuyên đối với tập thể, cá nhân và công dân trong việc thực thi pháp 

luật. Tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã với cử tri theo địa bàn dân cư; 

tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung mà cử tri quan tâm, ý kiến 

như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn 

điền đổi thửa; UBND xã làm đường vào khu B Trường Tiểu học, xây dựng tường bao 

khu xử lý rác thải tập trung, xử lý các trường hợp xả rác thải không đúng nơi quy định, 

nâng cấp hệ thống truyền thanh xã, tăng thời lượng phát sóng. Các nội dung đại biểu 

HĐND và cử tri quan tâm, đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Sự đã tiếp thu 

và trả lời theo thẩm quyền./. 

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


