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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XVIII, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 
––––––––––––––––––––––––– 

 

Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh khoá XVIII đã 

tiến hành kỳ họp thứ mười bốn. Về dự kỳ họp có các vị Đại biểu Quốc hội ứng 

cử trên địa 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 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng cuối năm 2020; Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành 6 tháng 

cuối năm 2020; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng 

đầu năm 2020; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2020; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2020; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; Những nội 

dung công việc phát sinh từ kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh đến nay đã được 

thống nhất triển khai thực hiện; Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ mười một 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 trong phiên chất vấn 

tại kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát 

chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.       

b) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả công tác 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri tại tại kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh; Kết quả giám 

sát chuyên đề về “Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm 
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non trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 

2019 - 2020”; Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh (đối với cụm công nghiệp Đồng Côi - giai đoạn 

II, huyện Nam Trực và cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên). Thông báo 

của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phiên 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 một 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 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2020.     

d) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác công tác 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.   

2. Kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt 

trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2020; nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả 

kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV và thông báo trả lời của các Bộ, ngành 

Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ kỳ họp thứ tám 

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 bốn HĐND tỉnh.  

5. Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình các tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

tại kỳ họp.   

6. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp. 

7. Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.  

8. Kỳ họp không thực hiện chất vấn trực tiếp tại hội trường, các nội dung 

chất vấn của đại biểu đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến 

người được đề nghị trả lời chất vấn để trả lời đại biểu bằng văn bản. 

9. 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 
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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 6 tháng cuối năm 2020, 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. 

10. HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 08 nghị quyết:    

- Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 

2020. 

- Về việc thông qua thay đổi về quy mô , địa điểm và số lượng công trình, 

dự án đất khu công nghiệp , đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuố i (2016-2020) 

tỉnh Nam Định ; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ; Chấp thuận bổ sung danh mục dư ̣

án phải thu hồi đất và phê duyệt điều chỉnh , bổ sung danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên điạ bàn tỉnh Nam 

Điṇh.  

- Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

- Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án 

xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường 

cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

- Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án 

đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời 

Trần tại tỉnh Nam Định. 

- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập 

trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc. 

- Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số 

đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định. 

- Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2016-2021. 

11. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.  

Kỳ họp thứ mười bốn 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 
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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 6 tháng cuối 

năm 2020./.  

Nơi nhận:   
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);    
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh (Để 
thông báo và tuyên truyền đến 
cử tri); 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh; 
- HĐND, UBND các huyện, TP; 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT.   

 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Khương Thị Mai 
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