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ÌKỈÌ „ rTHÔNG BÁO
ng kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII

Trên cơ sở Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 06/5/2022 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng 
nhân dân thị xã Ngã Năm, khóa XII; dự kiến tổ chức kỳ họp 02 ngày (Ngày 
29/6/2022 và 30/6/2022; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu 
năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách 
thị xã năm 2021.

3. Báo cáo phương án sử dụng tiết kiệm chi ngân sách năm 2021.
4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.
5. Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của HĐND thị xã.
6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và họp Tổ đại biểu.
7. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.
8. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.
9. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị của 

cử tri 6 tháng đầu năm 2022.
10. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã.
11. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế 
HĐND thị xã.

12. Báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3 của Ban kinh tế-xã 
hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã.

13. Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã.

14. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

15. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã.

16. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN thị xã.
17. Các Tờ trình về:
- Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã.



- Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu 
năm 2022.

- Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây 
dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022.

- Về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NGÃ NĂM



THÔNG BÁO
h kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022

Kính thưa:.....................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 5

Toàn thể bà con cử tri.

Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền 
và bà con cử tri trên địa bàn thị xã tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp Nghị quyết của Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã đạt nhiều kết quả quan trọng, 
cụ thể trên một số lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực kinh tế
- Về tình hình sản xuất: Thị xã thu hoạch dứt điểm lúa Đông Xuân 2021 - 

2022, năng suất đạt 7,85 tấn/ha, sản lượng 142.549 tấn; giá lúa tương đối ổn định; 
tình hình liên kết, tiêu thụ thuận lợi, trên địa bàn thị xã có 15.207 ha được các doanh 
nghiệp, đại lý, thương lái liên kết, thu mua (chiếm 82% tổng diện tích). Vụ lúa Hè 
Thu 2022, đến nay đã xuống giống 100% diện tích với 18.638 ha, công tác chăm 
sóc, theo dõi, quản lý dịch hại và mặn xâm nhập được quan tâm, hiện trà lúa sinh 
trưởng và phát triển tốt.

- Thị xã tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 
Quốc gia, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 15 tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 217/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc 
Trăng và 12 nội dung tiêu chí xây dựng đô thị văn minh và triển khai Kế hoạch Hội 
thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện, thị xã 
đang triển khai thực hiện Dự án cấp đổi chính quy cho các xã, phường, góp phần 
thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân (đến nay 
đạt tỷ lệ trên 99,75%); cấp giấy xác nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo vệ 
môi trường đạt 100%. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án, công trình trọng điểm như: Tuyến trục phát triển kinh tế Đông Tây; 
đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 61B; đường Nguyễn Trãi; khởi động lại Dự án 
“Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, 
trạm cung cấp xăng dầu sinh học” trong Cụm Công nghiệp Ngã Năm,... các công 
trình, dự án hoàn thành hứa hẹn sẽ tạo diện mạo mới cho thị xã và góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thị xã đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nâng cấp, sửa chữa Nhà lồng chợ Ngã 
Năm đến nay đã hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn, khang trang, sạch đẹp phục vụ nhu 
cầu buôn bán của người dân; thị xã đang tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp, di 
dời các hộ tiểu thương vào Nhà lồng chợ để ổn định nơi mua bán và từng bước 
chỉnh trang đô thị; chỉ đạo sắp xếp trật tự mua bán khu vực lên xuống hàng hóa 
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nông sản tại Bờ kè Khóm 3, Phường 1; thường xuyên chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

- Thu ngân sách và đầu tư công:
+ Trong 5 tháng đầu năm thu Ngân sách nhà nước các nguồn trong chỉ tiêu 

đạt 18 tỷ 874 triệu đồng, đạt 51% chỉ tiêu tỉnh, đạt 44% kế hoạch thị xã.
+ Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 là 

104,644 tỷ đồng với 16 dự án, công trình; trong đó, vốn tỉnh quản lý 55 tỷ, với 03 
công trình, giải ngân 538,686 triệu đồng đạt 1% kế hoạch; vốn thị xã quản lý 49,644 
tỷ, với 13 công trình, giải ngân 24,393 tỷ đồng đạt 49% kế hoạch. Vốn sự nghiệp có 
tính chất đầu tư 31,851 tỷ đồng, với 14 công trình giải ngân 6,907 tỷ đồng đạt 22% 
kế hoạch vốn.

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
- Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện tốt 

nhất là các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và 
người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; triển khai xây dựng 
hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hoàn thành 102 căn; tổng số tiền cho chi hỗ trợ cho 
người dân gặp khó khăn, hỗ trợ tiền ăn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 hơn 22 
tỷ 328 triệu đồng với 17.363 đối tượng.

- Thiết thực tuyền truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: 
thành lập Đảng (3/2); tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (4/1992 - 4/2022), 
kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2022) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022; tuyên truyền 
cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 132 năm 
ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thị xã Ngã 
Năm lần thứ IX năm 2022.

- Phòng, chống dịch bệnh; công tác Y tế:
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được tập trung cao độ với sự 

chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đến nay tình hình dịch bệnh được 
kiểm soát tốt; trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã phát hiện 365 trường hợp 
mắc Covid-19, lũy kế số trường hợp mắc 2.248 trường hợp, số trường tử vong 31 
trường hợp. Chú trọng công tác tiêm phòng vắn xin Covid-19, đến nay tỷ lệ người 
trên 12 tuổi được tiêm ngừa mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi tiêm bổ sung đạt 99,7%; 
tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 2. Ngoài ra, thực 
hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong 5 tháng đầu năm đã khám 
và điều trị cho 60.092 lượt người; phát hiện và điều trị kịp thời 05 ca sốt xuất huyết, 
60 ca tay chân miệng.

- Công tác Giáo dục và Đào tạo được tập trung thực hiện phù hợp theo từng 
thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, ngoài việc tổ chức học trực tuyến những 
tháng đầu năm, thị xã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc tổ chức cho học sinh đến 
trường học trực tiếp; số học sinh được huy động 15.840/16.908 học sinh, đạt tỷ lệ 
93,6%; duy trì việc kiểm tra sức khỏe ngay đầu giờ học để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
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nhất định nhưng ngành Giáo dục đã đạt những kết quả quan trọng trong hoạt động 
dạy và học.

3. Quốc phòng - An ninh
- Công tác quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm; chỉ đạo, tổ chức hoàn 

thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đã tổ chức đưa 
103/103 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo lực lượng Công 
an, Quân sự phối hợp bảo đảm an toàn các ngày Lễ, Tết và sự kiện quan trọng của 
đất nước, của tỉnh Sóc Trăng. Đấu tranh, điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự 
và trật tự xã hội; tổ chức triệt phá 16 vụ đá gà, đánh bài hình thức ăn thua bằng tiền; 
trật tự an toàn giao thông được kiềm chế, giảm trên 03 tiêu chí (xảy ra 04 vụ, làm 
chết 03 người, bị thương 04 người).

4. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền
- Cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp dân 

thường xuyên, định kỳ nhằm kịp thời tiếp nhận, xem xét giải quyết những kiến 
nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân. Trong 5 tháng đầu năm đã tiếp 
công dân định kỳ được 10 cuộc với 24 lượt công dân, tiếp dân thường xuyên 35 lượt 
công dân qua đó đã tiếp nhận, xem xét giải quyết 36 đơn phản ánh, kiến nghị của 
người dân thuộc thẩm quyền.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm, 
thực hiện thông qua nhiều hình thức; qua đó, nhận thức pháp luật của người dân 
được nâng lên; hầu hết số vụ việc được đưa ra hòa giải đúng quy định, tỷ lệ hòa giải 
thành đạt 84% (thành 37/44 vụ việc).

- Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được 
quan tâm thực hiện; thị xã tiếp tục triển khai các mô hình hay về cải cách hành 
chính như: rút ngắn 15 loại thủ tục tại Bộ phận Một của thị xã, các xã, phường phấn 
đấu giải quyết hồ sơ hành chính với thời gian sớm hơn thời gian quy định, hướng 
đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành 
chính năm 2021 của thị xã đạt khá.


