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THÔNG BÁO 
Kêt quå ký hop thúr tám- ký hop chuyên dÁ HÙi �ông nhân dân huyÇn 

khóa XVIII, nhiÇm ky 2021 2026 

Thyc hiÇn Lut Tô chúc chính quyên �Ëa phuong n�m 2015; nhäm dáp 
úng kip thoi nhiÇm vy phát triên kinh té - xä hÙi cça huyÇn, ngày 23/6/2022 HÙi 

dong nhân dân huyÇn khóa XVII, nhiÇm ky 2021 - 2026 dã tó chérc ky hop thú 
tám - ký hop chuyên dÁ. Ky hop �ã tiên hành các nÙi dung sau: 

1. Ong Khúc Manh Kiên - Üy viên Ban cháp hành �äng bÙ tinh, Bí thu 

Huyên üy: Chú tich HÙi �ông nhân dân huyÇn khai m¡c ký hop. 

2. Uy ban nhân dân huyÇn trinh HÙi �ông nhân dân huyÇn: 
To trinh vê viÇc xin �ieu chinh, bÑ sung dât An ninh Quôc phông vào 

quy hoach xây dång vùng huyÇn Nam Truc dên n�m 2030, tâm nhin dên n�m 

2050. 

To trinh ve viÇc xin cp nht, bô sung quy ho¡ch các tuyên duòng giao 
thông mói vào quy ho�ch xây dång vùng huyÇn Nam Trrc �ên n�m 2030, tâm 

nhin den n�m 2050. 

- To trinh vê viÇc xin quyét dËnh chç trurong �§u tu xây ding các h¡ng 
muc phy trg phyc vå c�n cé chiên �âu huyÇn Nam Tryc. 

- To trinh vê viÇc xin bô sung danh måc mÙt só công trinh, diy án �àu tu 

công giai �o¡n 2021-2025 và kê ho¡ch �âu tu công n�m 2022 trên dËa bàn 

huyên. 
3. Dai bieu HÙi �ông nhân dân huyÇn thão lun nÙi dung Uý ban nhân dân 

huyên trinh t¡i ký hÍp. 

4. HÙi dông nhán dân huyÇn dä thông nhát, thông qua 04 Nghi quyét: 

Nghi quyét dièu chinh, bÕ sung dát An ninh - Quóc phòng vão quy 
hoach xây dung vùng huyÇn Nam Tryc �ên n�m 2030, tâm nhin �¿n n�m 2050. 

- Nghi quyêt câp nht, bô sung quy ho¡ch các tuyên duòng giao thông 
mói vào quy ho¡ch x�y dång vùng huyÇn Nam Truc dên n�m 2030, tâm nhin 

dên n�m 2050. 
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- Nghi quy¿t vÁ viÇc quyét dinh chú truong dàu tu xây dång các h�ng myuc

phu tro phåc vs c�n cr chiÃn �âu huyÇn Nam Tryc. 

Nghi quyét vè viÇc phê duyÇt bÑ sung danh måc mÙt sô công trinh, dur 
an aau tu cong giai do¡n 2021-2025 và kê ho¡ch �âu tu công n�m 2022 trên dija 

bàn huyên. 

Ky hop th tám HÙi �Óng nhân dân huyÇn khoá XVIII, nhiÇm ky 2021- 
2026 �ã thành công tôt dep. HÙi dông nhân dân huyÇn �ê nghË Uý ban nhân dän 
huyên, các phòng, ban, ngånh, Uý ban nhân dân các x�, thË trân sóm triên khai tô 
chuc thurc hiÇn NghË quyêt cça HÙi �ông nhân dân huyÇn �äm bào tinh kha thi 

và hiÇu quà./. 

TM. THUÖNG TRrC HOI DÒNG NHÄN DÂN 
KT.CHU T.CH 

CHU TICH 

Noi nhân: 
- Thuong tryc HuyÇn üy (�ê b/c); 
Thuong truc HÐND, UBND huyÇn; 

- Thuong trrc UBMTTQ huyên; 
- Các vË �¡i biêu HÐND huyÇn; 
- Các phòng, ban ngành �oàn thê cça huyÇn; 
-Thuong tryrc HÐND, UBND các x�, thË trân; 
-Vän phòng HU-HÐND-UBND huyÇn; 
-Công thông tin diÇn të huyÇn; 
Luru: VT. 

Tran Xuân Sang 
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THÔNG BÁÁO
Ket qua ky hÍp thír tám - ký hop chuyên dÃ HÙi �ông nhân dân huyÇn 

khóa XVIII, nhiÇm ky 2021 - 2026 

Thye hien Lut To chéc chinh quyên dËa phuong n�m 2015; nh�m �áp 
ung kip thoi nhiÇm vy phát triên kinh tê - x� hÙi cça huyÇn, ngày 23/6/2022 HÙi 

dong nhân dân huyÇn khóa XVIl, nhiÇm ky 2021 2026 �ä to chúc ký hop thr 
tám -ký hÍp chuyên �Á. Ký hÍp �ã tiên hành các nÙi dung sau:

1. Ong Khúc Manh Ki¿n - Üy viên Ban châp hành �ång bÙ tinh, Bí thu

Huyen úy; Chù tieh HÙi �ông nhân dân huyÇn khai m¡c ký hop. 

2. Uy ban nhân dân huyÇn trinh HÙi �ông nhân dân huyÇn: 
To trinh ve viÇc xin diÁu chinh, bÑ sung �¥t An ninh - Quóe phòng vão 

quy ho�ch xây dyrng vùng huyÇn Nam Tryc d¿n n�m 2030, tàm nhin �¿n n�m 

2050. 
To trinh vê viÇc xin câp nht, bô sung quy ho¡ch các tuyên duong giao 

thong mói vào quy hogch xây dång ving huyÇn Nam Tryc dên n�m 2030,1 

nhin dên n�m 2050. 

- To trinh vÁ viÇc xin quyêt �Ënh chç truong dâu tu xây dung các hang
myc phy trg phåc vå c�n cé chiên dâu huyÇn Nam Tryc. 

- To trinh vÁ viÇc xin bô sung danh måc mot sô công trinh, du án dâu tu 

công giai doan 2021-2025 và kê ho¡ch dâu tu công n�m 2022 trên dja b£n 

huyên. 
3. Dai biêu HÙi �ông nhân dân huyÇn thào lun nÙi dung Uù ban nhân dân 

huyên trinh t¡i ký hÍp. 

4. HÙi dông nhán dán huyÇn d� thóng nhát, thông qua 04 Nghi quyét: 

Nghi quye diÁu chinh, bó sung dât An ninh Quóc phòng vào quy 
hogch xây dyng vùng huyÇn Nam Trye dên n�m 2030, tâm nhin d¿n n�m 2050. 

- Nghi quyêt cp nht, bô sung quy ho¡ch eác tuyên duong giao thông 
mói vào quy ho¡ch xây dsng ving huyên Nam Trye dên n�m 2030, tàm nhin 

den n�m 2050. 
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- Nghi quyêt vê viÇc quyét djnh chç truong dâu tu xây dårng cáe h¡ng muc
phu tro phue vy c�n cú chiên dâu huyÇn Nam Truc. 

- Nghi quyêt vê viÇe phê duyÇt bô sung danh mye mÙt sô công trinh, du 
an dâu tu cong giai do¡n 2021-2025 và kê ho¡ch dâu tu công n�m 2022 trên dia 
bàn huyên. 

Ky hop thú tám HÙi �ông nhân dân huyÇn khoá XVII, nhiÇm ky 2021-
2026 dã thành công tôt dep. HÙi dông nhân dân huyÇn dê nghË Uý ban nhân dân huyen, các phóng, ban, ngành, Uý ban nhân dân các x�, thË trân sóm triên khai to 

chuc thc hiÇn NghË quyêt cça HÙi dông nhân dân huyÇn �âm bào tính khå thi 
va hiÇu quá./. 

TM. THUÖNG TRUC HOI �ÓNG NHÄN DÂN 
KT.CHÚ TICH 

CHU TICH 

Noi nhan: 
- Thuong tryrc HuyÇn üy (dê b/c); 
- Thuong truc HÐND, UBND huyÇn; 
- Thuong trre UBMTTQ huyÇn; 
- Các vË d¡i biêu HÐND huyên; 
- Các phong, ban ngành �oàn thê cça huyÇn; 
- Thuong trye H�ND, UBND các x�, thË trân; 
- V�n phòng HU-H�ND-UBND huyÇn; 
- Công thông tin diÇn tiù huyên; 
- Luu: VT. 

Tran Xuân Sang 


