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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện 

khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện đã tổ chức kỳ 

họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 28/02/2023. Về dự kỳ họp có: Đồng chí 

Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn 

Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND; Lãnh 

đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ 

quan liên quan. 

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần, 

trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc.  

1. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Xuân 

Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Ngọc Cường; miễn 

nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với ông Ngô Đức Hoàn; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông 

Nguyễn Xuân Hải; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Xuân Trường khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thế Hưng và bầu bổ sung Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. HĐND huyện đã thảo luận, xem xét các Tờ trình và thông qua các 

Nghị quyết: 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Xuân 

Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân 

Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Xuân Trường  khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện 

Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 



2 

                                                                                                                                                                                                 

 

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện 

Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện thông báo tới các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở được biết; đồng thời, đề nghị các cấp, 

các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2023./. 
 

Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.   

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Đỗ Văn Minh 
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