
Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện Hải Hậu khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-

2026 

 

Sáng ngày 29/7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành 

công kỳ họp thứ hai. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Mai Thanh Long - 

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; Trần Minh Hải - Tỉnh uỷ 

viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư 

Thường trực Huyện uỷ; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND 

huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh 

đạo UBND huyện. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư 

Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem 

xét, quyết định các vấn đề quan trọng như: Xem xét đánh giá tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo kết quả năm học 2020-2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới và các báo cáo của UBND huyện, của các cơ quan theo 

quy định của Luật tổ chức chính quyền, Luật giám sát. HĐND báo cáo hoạt động từ 

kỳ họp thứ nhất đến nay, UBMTTQ huyện sẽ thông báo về công tác tham gia xây 

dựng Chính quyền. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và nhân dân. Nghe UBND huyện báo cáo giải trình những vấn đề mà đại biểu 

HĐND và cử tri quan tâm. HĐND xem xét quyết định thông qua các Nghị quyết về 

kế hoạch phát triển KTXH 5 năm từ 2021-2025, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020, cho ý kiến 

xây dựng quy hoạch thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn. Nghị quyết về chương trình giám 

sát những tháng cuối năm và năm 2022 của HĐND huyện, Nghị quyết về quy chế 

hoạt động của HĐND. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh thêm: Kỳ họp này diễn 

ra trong bối cảnh phải phòng chống dịch Covid-19 và có rất nhiều nội dung quan 

trọng khác, vì vậy, yêu cầu chương trình nội dung kỳ họp cần đảm bảo ngắn gọn, chất 

lượng và hiệu quả. Đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm , phát huy trí 

tuệ, tập trung nghiên cứu, tham gia đầy đủ để kỳ họp thành công tốt đẹp. 

  



 

 

  

Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 nêu rõ: 6 tháng đầu năm, 

trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến sản 

xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại, 

ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện đã tập trung quyết liệt thực hiện đồng thời các nhiệm vụ vừa chủ động 

phòng chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm phát triển toàn diện 

kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Giá trị sản xuất ngành 



nông nghiệp (giá SS 2010): 1.184 tỷ đồng = 47,6% kế hoạch năm và tăng 3,8% so với 

cùng kỳ năm 2020. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 75,69 tạ/ha = 59,3% kế hoạch năm và 

tăng 0,06 tạ/ha so với vụ Xuân năm 2020. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản (giá SS 

2010): 535,1 tỷ đồng = 49,2% kế hoạch năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tổng sản lượng thủy sản 17.169 tấn = 42,7% kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ 

năm 2020. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp- TTCN (giá SS 2010): 2.792 tỷ đồng = 

46% kế hoạch năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn 

đạt 204,9 tỷ đồng, bằng 45,6% dự toán tỉnh giao cả năm và bằng 64,8% so với cùng 

kỳ 2020. Số thu từ kinh tế trên địa bàn là 82,2 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán tỉnh giao và 

tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2020. Xây dựng nông thôn mới: Có 17 xã đạt và cơ bản 

đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; Hoàn thành xây dựng tuyến đê kiểu mẫu tại xã 

Hải An, Hải Giang. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,37% dân số, tăng 2,37% so với 

cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan 

tâm. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các cấp, các ngành đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Báo cáo của UBND huyện cũng chỉ ra 

những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2021, trong đó tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả “ mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; nâng cao chất 

lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh, phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với kết quả cao nhất. 

  



 

  

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Thanh Long - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh. Đồng thời, 

đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Hải Hậu đã đạt được 6 tháng 

đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc phải quyết tâm giữ vững các 

thành quả đã đạt được, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trước cử tri và nhân dân nghiên cứu thảo luận bàn các giải pháp để vừa phòng, 

chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH 

huyện năm 2021. 

  



 

  

Cũng tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri 

và của đại biểu HĐND huyện. UBND huyện sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tại kỳ họp với tinh thần quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, 

thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. 100% các ông, bà đại biểu HĐND huyện 

đã nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. 

  

 



  

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện 

uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của 

các đại biểu HĐND huyện góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí đề nghị các 

cấp, các ngành tiếp tục có giải pháp , quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 

mục tiêu kép: vừa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa 

triển khai các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những 

tháng còn lại của năm 2021. UBND huyện, các xã, thị trấn, các phòng chức năng khẩn 

trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua; tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất; thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh... 

phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

 

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


