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KHÓA XX- KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ tư HĐND xã ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân xã tại tờ trình số 03/TTr-

HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2022 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại 

kỳ họp. 

                                                        QUYẾT NGHỊ: 
 

         Điều 1.  Kỳ họp thứ tư HĐND xã Vũ Muộn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra với các vấn đề được xem xét, quyết 

định như sau: 

         1. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Thông báo của 

UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND 

xã; 

         2. Xem xét 9 báo cáo UBND xã. Trong đó thông qua các báo cáo gồm. Báo 

cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình 

hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp ngân sách địa 

phương 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 

2021; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND xã 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

       Hội đồng nhân dân xã nhất trí với các báo cáo của UBND xã và đánh giá cao 

sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND xã, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các 

tầng lớp nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 

2022. 

       3. Thông qua 7 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND xã. 



       Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

       1. Giao UBND xã, công chức chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ triển khai 

thực hiện các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua tại kỳ họp. 

       1. Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND thực 

hiện các Nghị quyết đã được HĐND xã thông qua tại kỳ họp.  

        2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể xã, 

giám sát, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

         Nghị quyết này đã được HĐND xã Vũ Muộn khóa XX, kỳ họp thứ tư thông 

qua ngày 15 tháng 6 năm 2022 ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- UBMTTQ, các ban, nghành đoàn thể xã; 

- Lưu VP. 
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