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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:       /TB-HĐND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIV 

 
 

 Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ 

chức trong 02 ngày từ ngày 15 đến ngày 16/12/2022. Tại kỳ họp, HĐND huyện 

đã xem xét thảo luận cho ý kiến vào 22 thông báo, báo cáo của Thường trực 

HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, MTTQVN huyện và các 

ngành Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành 

án dân sự huyện; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; tiến hành chất 

vấn và trả lời chất vấn; thảo luận và thông qua 16 Nghị quyết.  

 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, phát huy được trách nhiệm của 

các đại biểu trong việc xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của 

huyện. Chương trình kỳ họp được bố trí khoa học hợp lý, điều hành của chủ tọa 

đảm bảo khoa học, giành thời gian thoả đáng cho thảo luận tổ và chất vấn tại kỳ 

họp. Công tác thông tin tuyên truyền đã phản ánh kịp thời nội dung kỳ họp, tạo 

điều kiện thuận lợi để cử tri trong huyện theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp. 

Kết quả cụ thể như sau: 

 1. Về  tình hình kinh tế- xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Về tình hình kinh tế- xã hội năm 2022, HĐND huyện thống nhất nhận 

định: Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cũng còn không ít khó 

khăn, thách thức, thời tiết, giá cả thị trường biến động, tình hình chính trị thế 

giới có nhiều tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song, dưới 

sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cán bộ và nhân 

dân trong huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, giành được những kết quả 

quan trọng: Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ 

cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp tăng khá. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm 

bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành tốt công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có 

chuyển biến tích cực. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu 

quả quản lý nhà nước được nâng lên. Đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu chủ yếu về 

phát triển KT-XH, trong đó có 09/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng đã thẳng thắn 

nhìn nhận còn một số mặt tồn tại:  
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Sản xuất vụ Đông năm 2021 ở một số đơn vị không đạt kế hoạch đề ra, 

toàn huyện đạt 93,8%. Vẫn còn tình trạng vi phạm trong công tác quản lý đất đai 

ở một số xã, thị trấn. Việc xử lý vi phạm về đất đai ở một số đơn vị chậm được 

khắc phục. Công tác GPMB thực hiện một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu 

giá giá trị QSD đất còn chậm (Khu dân cư Bình Sơn, xã Mai Sơn; khu đường 

vào xã Yên Mỹ đến cây Đa Quán, Khu Đông Lân xã Yên Mạc, khu Lò Vàng xã 

Yên Thành…). Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của 

công dân ở một số đơn vị chưa kịp thời. Một số cán bộ, công chức có lúc, có 

việc chưa thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao; chất lượng, 

hiệu quả công việc chưa đáp ứng yêu cầu. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:  

Tập trung phát triển kinh tế- xã hội. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền 

vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao giá 

trị sản xuất công nghiệp- TTCN và chất lượng dịch vụ; tăng cường kết cấu hạ 

tầng kinh tế, kỹ thuật; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống 

nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt 

công tác quốc phòng - quân sự địa phương. 

 (Có phụ lục chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2023 kèm theo) 

2. Về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 

Trong năm 2022, UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên 

quan đã nghiêm túc tiếp thu, tập trung xem xét trả lời và giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri. HĐND huyện ghi nhận sự tích cực, chủ động của UBND 

huyện và Điện lực Yên Mô và các ngành trong việc đề ra các giải pháp để giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho người dân. Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, Chủ toạ kỳ họp đề nghị 

UBND huyện, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, có lộ trình giải quyết cụ 

thể đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân 

Yên Đồng, Yên Mạc, Yên Thắng...Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát đối với 

những hộ gia đình có đủ điều kiện giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

sang đất ở nhất là những hộ có khó khăn về nhà ở. Thường xuyên rà soát, giải 

quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước và kỳ họp 

thứ 8, Báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2023.  

3. Về việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn: 

Việc thảo luận ở Tổ và ở hội trường được thực hiện nghiêm túc, có 23 ý kiến 

thảo luận ở tổ, 05 ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện thảo luận tại hội trường. 

Các đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét thảo luận về tình hình kinh tế- xã 

hội, phân tích các nguyên nhân của tồn tại, đặc biệt thảo luận về các giải pháp phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2023. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra dân chủ, trách nhiệm; nội 

dung chất vấn ngắn gọn, đúng, trúng các vấn đề cử tri quan tâm. HĐND huyện đã 

nghe lãnh đạo UBND huyện, trưởng các phòng chuyên môn: Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn,Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Điện lực Yên Mô trả 

lời 04 ý kiến chất vấn về việc bơm tiêu thoát nước của Chi nhánh khai thác công 

trình thuỷ lợi huyện, vấn đề nước sạch của các hộ dân khu tái định cư xã Mai Sơn, 
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về việc xây dựng trang trại chăn nuôi của Doanh nghiệp Hoàng Bá, việc di 

chuyển các cột điện cũ và chân đế cột điện khi không sử dụng. 

Chủ toạ kỳ họp đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có các giải 

pháp quyết liệt cụ thể, có lộ trình để giải quyết các nội dung như đã cam kết tại 

phiên chất vấn. 

4. Về các Nghị quyết của kỳ họp 

 Các đại biểu HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, xem xét các Báo cáo, Tờ 

trình và biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết, bao gồm 01 Nghị quyết về công 

tác nhân sự thuộc thẩm quyền, 09 nghị quyết theo kế hoạch tổ chức kỳ họp, 07 

nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án (có phụ lục kèm theo). 
   

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện  khoá XIV đã thành công tốt đẹp, HĐND 

huyện đề nghị UBND huyện,các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo 

tính khả thi và hiệu quả; phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn 

tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

 Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIV, Thường trực 

HĐND huyện thông báo đến các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị  

trong huyện để tuyên truyền về kết quả kỳ họp và vận động nhân dân thực hiện 

tốt các Nghị quyết của HĐND huyện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;    

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Các đ/c Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện, UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- TTHĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- VP Huyện uỷ, VP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Xuân Bình 
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PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2023 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐND ngày    /12/2022 của HĐND huyện Yên Mô) 

 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Ước thực hiện 

năm 2022 

Kế hoạch 

2023 

1.  

Giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh 

năm 2010) 

 
 

 

 

 

Tỷ đồng   

 

6.240 
6.665 

   - Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.280 1.300 

   - Công nghiệp- TTCN - xây dựng 

    (Trong đó: Công nghiệp - TTCN) 

3.105 

1.630 

3.355 

1.810 

   - Dịch vụ 1.855 2.010 

2.  

 

Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành Triệu 

đồng 54,5 56,5 

3.  Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác Triệu 

đồng 
142 146 

4.  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  Tỷ đồng 303,1 228,2 

5.  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 3.857 3973 

6.  

 

Số trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2)  

- Mầm non 

 

Trường 01 01 

7.  

 

- Tỷ lệ hộ nghèo 
% 

2,65 2,15 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55,3 56,8 

- Số lao động được giải quyết việc làm      
(Trong đó: Xuất khẩu lao động) 

Người 
2583 

203 

2000 

150 

8.  
- Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh   

% 
99,7 99.8 

+Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch tập trung  84 85 

9.  

 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân 

nặng theo tuổi 
% 9,8 9,6 

- Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm  ‰ 0,2 0,1 

10.  

- Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: 
   

 

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Xã 0 01 
 

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  Xã 02 02 

+ Thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Thôn, 

xóm 
10 14 

11.  
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn 

 

km 23,6 20 

Kiên cố hóa kênh mương km 03 02 

12.  Tình hình ANTT, QP- QS địa phương  Giữ vững Giữ vững 
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PHỤ LỤC 

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIV 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐND ngày    /12/2022 của HĐND huyện Yên Mô) 

 

 1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ ban 

nhân dân huyện Yên Mô khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 2.  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. 

 3.  Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà 

nước huyện Yên Mô năm 2023. 

 4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện 

(lần 2). 

 5. Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

 6. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 

 7. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân huyện Yên Mô. 

 8. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn nâng cao, thôn xóm 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

 9. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND 

huyện về chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến 

hết năm 2021. 

 10. Nhóm Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: 

 - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Huyện đoàn-Nhà thiếu nhi huyện 

Yên Mô; hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ.  

 - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Yên Mô; hạng 

mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 02 tầng, nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục 

phụ trợ.  

 - Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng tuyến đường 

kết nối đường trục xã qua xóm Ngoài ra xóm mới đê sông Yêm, xã Yên Nhân.  

 - Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp kênh cống 

Zem, xã Yên Thành, huyện Yên Mô.  

 - Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 

đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô

 . 

 - Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 

đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên 

Nhân, huyện Yên Mô.  

 - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị 

quyền sử dụng đất tại khu dân cư Ngọc Lâm - Xa Canh, xã Yên Lâm, huyện Yên 

Mô. 
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