
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VỤ BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện 

khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, HĐND huyện khoá XX đã tiến hành kỳ họp thứ 
sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). về dự kỳ họp có: Đông chí Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đại 
biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn; các đồng chí Uy viên Ban châp hành Đảng bộ 
huyện; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, ủ y  ban MTTQVN huyện; 33 đại 
biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thê của huyện; Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn và các phóng viên 
báo, đài của huyện.

Kỳ họp tiến hành đúng nghi lễ và quy định của pháp luật; đồng chí Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp.

1. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo:

a) Các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
KT - XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triến KT - XH 6 tháng cuối 
năm 2022; Ket quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thường lệ cuối 
năm 2021 của HĐND huyện đến nay; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

b) Các báo cáo của Thường trực HĐND huyện: Kết quả hoạt động 6 tháng 
đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tổng họp ý kiến, kiến 
nghị của cử tri với kỳ họp thứ sáu HĐND huyện.

c) Báo cáo của các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi 
cục Thi hành án Dân sự huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện về kết 
quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

2. Thường trực ủ y  ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về hoạt động 
của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

3. Đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.
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4. ƯBND huyện báo cáo và ữình: Quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 
2021; bố sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2022-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án trên địa bàn.

5. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với 
kỳ họp thứ sáu HĐND huyện; trình cho thôi đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 
2021-2026; trình dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện.

6. Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp.

7. Các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp tổ chức thảo 
luận về: Tình hình phát triển KT - XH; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; 
các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện và các báo cáo, tờ trình, dự 
thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

8. Kỳ họp tổ chức chất vấn Thủ trưởng 03 cơ quan gồm: Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội huyện về việc sụt giảm tỷ lệ BHYT toàn dân; phòng Kinh tế và Hạ tầng về 
quản lý trật tự xây dựng tại Khu đô thị thị trấn Gôi và việc bàn giao hệ thống điện, 
nước tại các khu đât dịch vụ KCN Bảo Minh; phòng Giáo dục và Đào tạo vê việc 
thiếu giáo viên của cấp Tiếu học và Mầm non .

9. Đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện 
và cử tri quan tâm; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đế thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2022, thê hiện sự 
quyết tâm cao của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các 
Nghị quyết của HĐND huyện.

10. HĐND huyện đã xem xét, nhất trí thông qua 11 Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biếu HĐND huyện khoá XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Văn Hưng, do nghỉ công tác và chuyên nơi ở.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản 
năm 2021.

- Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch 
đàu tư  cô n g  tru n g  h ạn  g ia i đoạn  2022 - 2025 và đầu  tư  cô n g  n ăm  2022.

- Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Mở 
rộng khuôn viên, xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ 
trợ Trường Tiểu học xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
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- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cầu 
Gạo trên đường Bất Di - Dốc sắn, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
chợ Gạo xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
tuyến đường từ đường cầu  Họ - Hạnh Lâm đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn 
qua thôn Phong Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
nhà ăn Huyện ủy - HĐND - ƯBND huyện, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, 
xây dựng mới nhà 2 tầng, 08 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường 
THCS Liên Bảo.

- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khoá XX.

10. Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
phát biểu bế mạc kỳ họp:

Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XX đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện 
đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong 06 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, 
ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND huyện. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải 
đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2022.

- Tập trung giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên; 
đấy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND huyện 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; tích cực 
lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh đầy đủ tới HĐND và các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời.

- Các Ban HĐND huyện chủ động tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ 
chức thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật. Tổ chức hội nghị 
giám sát ƯBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri.
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HĐND huyện đề nghị UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành của huyện; 
các xã, thị trấn sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện 
đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những 
tồn tại hạn ché để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hội 6 tháng 
cuối năm 2022./. [ M r  '
Nơi nhận: TM. THI >AN

- Thường trực HĐND huyện;
- UBNDhuyện;
- Đại biểu HĐND huyện (Đe thông báo và tuyên 
truyền đến cử tri);
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thê của huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

- Thường trực HĐND tỉnh Nam Định; (để
- Thưòng trực Huyện uỷ; báo cáo)
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