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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX 

    

Trong 02 ngày từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022,  Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX đã tiến hành Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Dự kỳ họp 

có đồng chí Trần Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị 

Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện 

Ban VH-XH, Pháp chế HĐND; đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

I. NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP 

1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thảo luận 19 báo cáo, 07 tờ trình 

và 07 dự thảo Nghị quyết do UBND huyện, Thường trực HĐND huyện trình và các cơ 

quan liên quan trình kỳ họp; 

 Kỳ họp tập trung thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh; công tác đầu tư công, thu, chi, quyết toán ngân sách; kết quả 

giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ 

họp thứ 6; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn 

với kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; quy hoạch xây 

dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm 

tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện. 

 Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2022. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 

năm 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông 07 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp (nội 

dung cụ thể được nêu ở phần II của Thông báo này).    

2. Hoạt động thảo luận, chất vấn 

Về hoạt động thảo luận:  

Trước kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành các cuộc thảo luận về các 

văn bản trình kỳ họp; đã có 65 ý kiến tham gia thảo luận tại các hội nghị thảo luận được 

các tổ đại biểu tổng hợp gửi đến kỳ họp. Tại kỳ họp, có 8 ý kiến tham gia thảo luận trực 

tiếp. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung 

thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; các ý kiến nhất trí cao với nội dung 

các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm 

về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp, 
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nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, nhất là 

các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, quản lý các dự án 

đầu tư công...; phân tích, đánh giá, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số giải pháp thực hiện 

6 tháng cuối năm 2022.  

Về hoạt động chất vấn: Kỳ họp thứ Sáu, đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện 

chất vấn và trả lời chất vấn. Lựa chọn Có 02 lĩnh vực được thực hiện chất vấn trực tiếp 

tại hội trường là lĩnh vực quản lý đất đai, giải ngân đầu tư công. Tại phiên chất vấn, đại 

biểu HĐND huyện đã thẳng thắn nêu các câu hỏi phản biện, làm rõ thêm các nội dung 

chất vấn; Có 13 lượt chất vấn với 18 câu hỏi được gửi đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 

các Ủy viên Uỷ ban nhân dân trả lời trực tiếp tại kỳ họp.  

Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu làm rõ thêm 

về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; giải trình, tiếp thu về các nội dung chất vấn và những 

vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện kết luận phiên chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa 

phương thực hiện trả lời chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn. 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP 

Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết tại kỳ họp: 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng cuối năm 2022 

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 164/BC-

UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, bên 

cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ ra tại Nghị quyết số 

25/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời đưa ra 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần 

tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021:  

Tổng thu ngân sách 1.341.821.864.590 đồng, trong đó: Thu trên địa bàn 

359.305.572.857 đồng; Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách 888.873.057.860 đồng; 

Thu chuyển nguồn 73.824.252.470 đồng; Thu kết dư 19.818.981.403 đồng. 

Tổng chi ngân sách địa phương1.316.955.490.447 đồng, trong đó, chi ngân sách 

huyện 880.975.798.803 đồng và chi ngân sách xã 435.979.691.644 đồng.  Kết dư ngân 

sách địa phương: 12.167.240.779 đồng. 

3. Nghị quyết về bố trí ngân sách đối ứng xây dựng trụ sở công an xã 

         Quy định tỷ lệ (%) ngân sách huyện, ngân sách cấp xã đối ứng xây dựng trụ sở 

công an xã (tương ứng 18% tổng kinh phí lập quy hoạch, xây dựng trụ sở, giai đoạn 

2022-2026 như sau: 

- Các xã Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Lâm Hợp, Kỳ Lạc, Kỳ Trung: ngân sách huyện 

80%,  ngân sách cấp xã 20%. 

- Các xã còn lại (trừ xã Kỳ Tây): ngân sách huyện 50%, ngân sách xã 50%. 
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4. Nghị quyết điều chỉnh một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

 Thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư 13 dự án bao gồm: Cầu 

Choi (K1+723) trên đường LX.02; Trường THCS Kỳ Tây; Trường Tiểu học Kỳ Thư; 

Trường TH&THCS Kỳ Lạc; Trường THCS Xuân; Trường THCS Tân; Trường Tiểu học 

Kỳ Thượng; Trường THCS Lâm Hợp; Trường Tiểu học Kỳ Bắc; Trường THCS Khang; 

Trường THCS Phong Bắc; Trường TH&THCS Kỳ Văn; Trường THCS Kỳ Sơn. 

5. Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện 

Kỳ Anh 

7. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 

2023. 

Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, trong 

năm 2023 gồm các nội dung: Giám sát thường xuyên tại các kỳ họp và giám sát chuyên 

đề thực hiện quy định công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. 

Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND -UBND 

huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX để các cấp, 

các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong huyện được biết./. 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khoá XX; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã; 
-  Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 
- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hồng Hạnh 
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