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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII,
nhiệm kỳ 2016 - 2021
–––––––––––––––––––––––––

Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 12 năm 2020, HĐND tỉnh khoá XVIII đã
tiến hành kỳ họp thứ mười sáu. Về dự kỳ họp có các vị Đại biểu Quốc hội ứng
cử trên địa bàn tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy,
Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan thông tấn,
báo chí Trung ương và địa phương.
1. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo:
a) Các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kiểm điểm công tác
chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
trong chỉ đạo, điều hành năm 2021; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân năm 2020; Công tác phòng, chống tham nhũng năm
2020; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; Kết quả
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh
năm 2019; Những nội dung công việc phát sinh từ kỳ họp thứ mười bốn HĐND
tỉnh khóa XVIII đến nay đã được thống nhất triển khai thực hiện; Kết quả giải
quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh đến nay; Kết quả
thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và kết quả thực hiện của người trả
lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh; Kết quả thực hiện kiến nghị
sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và giám sát việc thực hiện
Nghị quyết của HĐND tỉnh.
b) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả công tác năm 2020 và
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử
tri tại tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh; Kết quả giám sát chuyên đề về
“Tình hình sử dụng kinh phí 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và kết quả
thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
giai đoạn 2015-2019 theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ
tướng Chính phủ”. Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phiên
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họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và kết quả
thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh, kết
quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và
giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
c) Các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành
án dân sự, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
về kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
d) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020, phương
hướng hoạt động năm 2021. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc chấp
hành pháp luật của một số cơ quan, tổ chức trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên
địa bàn tỉnh Nam Định” của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; kết quả giám sát chuyên
đề “Việc thực hiện các quy định chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định” của Ban Văn hóa – Xã
hội HĐND tỉnh.
2. Kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt
trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021; nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định thông báo
kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khoá XIV và tổng hợp trả lời của các Bộ,
ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ thứ chín
của Quốc hội.
3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến với kỳ họp.
4. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
với kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh.
5. UBND tỉnh trình các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp.
6. Nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
7. Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các báo cáo, đề án,
tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.
8. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND
tỉnh và cử tri quan tâm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, thể hiện sự quyết
tâm cao của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả
các nghị quyết của HĐND tỉnh.
9. Kỳ họp đã thực hiện việc miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch
HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; miễn
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nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
10. HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 45 Nghị quyết:
- Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ
2016-2021 đối với ông Ngô Gia Tự.
- Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 20162021 đối với: ông Nguyễn Thanh Nhã, ông Phan Văn Phong, ông Nguyễn Minh
Văn, bà Bùi Thị Minh Thu.
- Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm
kỳ 2016-2021 đối với: ông Phạm Văn Sơn, ông Phạm Thành Trung, bà Hà Lan
Anh.
- Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 20162021 đối với ông Trần Văn Chung.
- Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ
2016-2021 đối với ông Lê Quốc Chỉnh.
- Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ
2016-2021 đối với ông Nguyễn Viết Hưng và bà Khương Thị Mai.
- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021.
- Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án
phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021.
- Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
năm 2019.
- Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê
duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ
chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021.
- Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm
chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở
thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc
của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp
ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ.
- Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức tỉnh Nam Định.
- Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài
sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản
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lý trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu
toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác
lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.
- Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia
các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017
và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số
27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định.
- Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017- 2020
đến hết năm 2021.
- Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp
và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020.
- Về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục
dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng
phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Về thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc
phòng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hoàn trả các công
trình thủy lợi khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT
Nam Định 1.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hoàn trả các công
trình giao thông, công trình điện khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà
máy nhiệt điện BOT Nam Định 1.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa kênh Hải Ninh,
Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường mầm non
thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo Trường
Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Nam Định.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường An
Quang, huyện Nam Trực.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến
đường Thái Hải, huyện Nam Trực.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu trung tâm văn
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hóa thể thao huyện Nam Trực.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập
trung xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy.
- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị đường
Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.
- Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trại
thực nghiệm công nghệ cao giống gia súc, gia cầm đặc sản Hải Sơn.
- Về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp
đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh
lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Khang Thuận, huyện Trực Ninh.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng
cấp đường nối từ QL21 (cầu Ốc) đến QL21B, thành phố Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp
đường 57B huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp
một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô
thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng, cải
tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng tuyến
đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C
đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong).
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng kho
lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô
thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhà làm việc
phòng chống phản động - khủng bố, nhà làm việc phòng an ninh chính trị nội
bộ, nhà huấn luyện võ thuật quân sự và sân điều lệnh thể thao Công an tỉnh
Nam Định.
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- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu
dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương và san lấp mặt bằng để
xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực.
- Về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp
đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ cầu Vàng đến cầu Gai).
11. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII đã thành công tốt
đẹp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố
sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo tính
khả thi và hiệu quả; phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại,
hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (Để thông báo
và tuyên truyền đến cử tri);
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TL. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Trung Kiên

