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BÁO CÁO  

Tóm tắt các nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 của 

 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp) 

 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

Đại biểu căn cứ vào các văn bản trả lời của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

để trích lọc các nội dung báo cáo với cử tri nơi đại biểu tiếp xúc. 

 II. KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11 (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022) 

  Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao với tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2022. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức song tình hình 

kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan: Tiến độ thực hiện một 

số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt khá; có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so 

với Nghị quyết. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 được triển 

khai nghiêm túc, quyết liệt. Công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu 

quả do thiên tai gây ra được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao. Tình hình sản 

xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định; xây dựng nông thôn mới tiếp tục 

được đẩy mạnh. Nhóm ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng 

trưởng. Công tác cải cách hành chính được cải thiện. Công tác thanh tra, tư 

pháp được quan tâm thực hiện tốt; giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở 

đạt tỷ lệ khá cao. Tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cơ bản 

được đảm bảo. 

Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 vẫn còn 

một số khó khăn, hạn chế: Giá một số mặt hàng vẫn ở mức cao, tình trạng trượt 

giá kéo dài. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 giảm 3 bậc so với 

năm 2020. Số dự án được cấp đăng ký đầu tư giảm. Tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công tuy có cao hơn tiến độ bình quân cả nước nhưng còn chậm. Số ca mắc 

sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh. Tình hình tai nạn giao thông còn 

phức tạp và tăng trên cả 3 tiêu chí. 

Qua 02 ngày làm việc (08 - 09/12/2022) với tinh thần khẩn trương, 

nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình đề ra. 

Kỳ họp đã thông qua 34 nghị quyết (trong đó có 03 nghị quyết về công 

tác tổ chức: Miễn nhiệm và bầu 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và cho thôi nhiệm vụ 01 đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh). 
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- Tại phiên chất vấn, có 13 lượt đại biểu đặt ra nội dung chất vấn đối với 

lãnh đạo 05 Sở (Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và Y tế) giải trình kiến nghị của 

cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phiên chất vấn đã 

diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Các đại biểu 

HĐND đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, 

bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm. Nội 

dung giải trình và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, làm 

rõ trách nhiệm của người được chất vấn; đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm 

trước cử tri và nhân dân. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những 

nhóm vấn đề mà HĐND lựa chọn là xác đáng, phù hợp thực tế, được cử tri, dư 

luận xã hội quan tâm. 

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, báo 

cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và báo cáo tiếp thu giải trình 

những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành và giải đáp, ý kiến 

đóng góp, thẩm tra của các Ban về dự thảo nghị quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 31 nghị quyết, cụ 

thể như sau: 

(1) Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

(2) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

(3) Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa 

X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

(4) Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

(5) Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2021; 

(6) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 

(7) Bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở thương 

mại và dịch vụ Phường 1 và Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

(8) Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và 

hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(9) Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, 

Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 
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(10) Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Công 

an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng; 

(11) Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách theo Điều 8, Điều 10 

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(12) Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 

(13) Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đợt 4 

nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng; 

(14) Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 3 nguồn vốn tăng thu 

ngân sách tỉnh Sóc Trăng; 

(15) Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; 

(16) Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(17) Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 

2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(18) Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(19) Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương 

trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025; 

(20) Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 

án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(21) Giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ) trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023; 

(22) Phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ) trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2023; 

(23) Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi 

thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 
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(24) Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư; 

(25) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 153/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.; 

(26) Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(27) Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(28) Phát triển thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2030; 

(29) Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

(30) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

(31) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - giai đoạn 

2” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. 

 

 

 

 


