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BÁO CÁO 

Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện 

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX 

 

 

 I .Thực hiện nghị quyết số 54 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2019 của HĐND huyện. 

 Xã đã tiến hành họp HĐND xã kỳ họp thứ 7 khóa XIX đã ban hành nghị 

quyết và đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - chính trị- văn 

hóa, xã hội – quốc phòng an ninh với những nội dung chính sau đây: 

 Tích cực huy động các nguồn lựctập trung cho phát triển kinh tế. Đẩy nhanh 

các dịch vụ phát triển nông nghiệp theo đề án cây con chủ lực, cánh đồng một 

giống.Phát triển liên doanh liên kết, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình 

xây dựng nông thôn mới bền vững.  

 Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo, dục y tế, dân số. 

 *Mục tiêu cụ thể: 

 Sản lượng lương thực đạt 1.930 tấn giá trị 13 tỷ đồng, lạc 80 tân giá trị 1,2 tỷ 

đồng, nuôi trồng thủy sản: tôm 60 tấn, cua 12 tấn, cá 30 tấn, rau câu 80 tấn, trâu bò 

333 con, lợn 950 con, gia cầm 35.000 con. 

 Tổng thu nhập xã hội 138,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 36 triệu 

đồng /người/ năm. Thu ngân sách 7,6 tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững 

và củng cố. Tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%. Giữ vững quốc gia về y tế. Các tiêu 

chí nông thôn mới bền vững. Hai trường đạt tiên tiến cấp huyện,trường tiểu học 

giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn I. Trường tiểu học và trung học cơ sở đạt 

trường học văn minh. Đăng ký phúc tra một làng văn hóa.  

 *Các giải pháp chính : 

Để hoàn thành mục tiêu pháp triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hộ - quốc phòng 

an ninh năm 2019 hội đồng đề ra bảy nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.(có báo cáo 

kềm theo). 

II. Thực hiện nghị quyết số 55/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung nghị quyết 

01 của HĐND huyện , ủy ban nhân dân xã đã tổ chức học tập quán triệt, truyên 



truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thông qua nhiều hình thức để nhân 

dân nắm bắt nội dung của nghị quyết trên cơ sở đó vận dụng vào trong phát triển 

kinh tế của địa phương và xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra HĐND xã đã điều chỉnh bủ sung đề án số 15 ngày 15 tháng 01 năm 

2017 về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân  trên địa bàn xã giai đoạn 

2017 - 2020. Cụ thể : 

 -Về phát triển nông nghiệp : Hộ trợ  50% tiền mua thóc giống  mỗi sào 5,0 

kg ( ngoài chính sách huyện hộ trợ) cho diện tích các thôn đăng ký tham gia cuộc 

thi sản xuất lúa giỏi vụ xuân năm 2019. 

 - Về xây dựng nông thôn mới : Hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu được tỉnh 

nghiệm thu công nhận được ngân sách xã hộ trợ 50 triệu đồng/ một khu. Hoàn 

thành vườn mẫu được tĩnh nghiệm thu công nhận được ngân sách hộ trợ 2 triệu 

đồng / một vườn. 

 III. Thực hiện nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc xác nhận lấy phiếu 

tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 

 Tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX đã tiến hành các bước đúng theo 

hướng dẫn của cấp trên và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của 08 đại biểu do HĐND 

bầu và phê chuẩn kết quả cụ thể như sau: 

 -Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 07 đại 

biểu.   

- Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm là 01 đại biểu. 

 - Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp là không 

đại biểu.  

Trên đây là báo cáo tóm tắt kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ 

họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX của ủy ban nhân dân xã. 

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
-UBND huyện; 

-Lưu VP. 
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