
Thường trực HĐND huyện Giao Thủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 

1/2022 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã 

làm rõ những nội dung mà các ban của HĐND huyện báo cáo. Trong thời gian 

tới, Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai các cuộc họp chuyên đề, tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri để trả lời làm rõ. Về đề nghị điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 của UBND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND 

huyện đã thống nhất quan điểm sử dụng phù hợp với quy định về tài chính cũng 

như quy chế hoạt động của HĐND 

       Thường trực HĐND huyện vừa họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 

12 năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 1/2022. Đồng chí Phạm 

Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

 

Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát 

biểu chỉ đạo tại HN 

      Phát biểu chỉ đạo tại HN, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12/2021, 

phương hướng nhiệm vụ trong tháng 1/2022. Đáng chú ý là việc sử dụng các nguồn 

thu, chi ngân sách. Trong đó việc báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác 

quản lý thu, chi nguồn đầu tư xây dựng, đầu tư công. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên 

Tại HN, đại diện các Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội đã báo cáo về công tác 

giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị. Một số vấn đề cần quan tâm đó là việc 

đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc còn nhiều bất cập. Việc xét duyệt hồ sơ thực 



hiện rất chặt chẽ song do nhiều nguyên nhân nên tỷ lệ cai nghiện đạt thấp so với thực 

tế. Việc giám sát sử dụng cán bộ công chức cấp xã được thực hiện thường xuyên song 

một số địa phương việc sắp xếp cán bộ, công chức chưa hợp lý. Việc chi trả phụ cấp 

cho người hoạt động không chuyên trách cấp xóm chưa phù hợp giữa các đơn vị hành 

chính. Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đã báo cáo về việc điều chỉnh dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021, chi bổ sung hỗ trợ cho xã Giao Hương xây dựng trung tâm 

hành chính một cửa, phương án điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản. 

 

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại HN 

   Liên quan đến các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của UBND huyện, đồng chí Doãn 

Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ chi tiết về công tác cán bộ. Sau khi 

kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp xã sẽ điều chỉnh công tác cán bộ đúng vị trí theo 

hướng dẫn. Việc điều chuyển các vị trí công tác thuộc lĩnh vực địa chính, giáo dục 

được thực hiện nghiêm túc. Về hệ thống một cửa, các xã, thị trấn thực hiện đề án, đảm 

bảo việc tiếp dân tại cơ sở thuận tiện, nhanh chóng. Hệ thống camera an ninh được 

trang bị tại 15 xã, thị trấn đảm bảo công tác giám sát an ninh khu vực tiếp dân. Việc 

điều trị đối với người nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadol khá hiệu quả tại 3 

cơ sở, giảm tình trạng người nghiện sử dụng ma túy, giảm bớt gánh nặng cho gia đình 

và xã hội. 

   Kết luận HN, đồng chí Phạm Quang Ái -0 TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện đã làm rõ những nội dung mà các ban của HĐND huyện báo cáo. Đồng chí đề 

nghị các Ban, Văn phòng Huyện ủy HĐND, UBND huyện tổng hợp các nội dung báo 

cáo trước Thường trực HĐND huyện trong các hội nghị chuyên đề. Trong thời gian 

tới, Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai các cuộc họp chuyên đề, tổng hợp ý kiến, 



kiến nghị của cử tri để trả lời làm rõ. Về đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây 

dựng cơ bản năm 2021 của UBND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đã thống 

nhất quan điểm sử dụng phù hợp với quy định về tài chính cũng như quy chế của 

HĐND./. 

Nguồn: giaothuy.namdinh.gov.vn 


