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THÔNG BÁO 

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

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

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp 

thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Về dự kỳ họp có các 

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố có liên quan; Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh.  

Kỳ họp đã xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh về: Quyết định chủ 

trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Điều chỉnh 

phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020; 

Chấp thuận bổ sung danh mục dư ̣án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh 

mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên điạ 

bàn tỉnh Nam Định. 

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, kỳ họp đã hoàn 

thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo 

luận và thông qua 09 nghị quyết:    

- Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn                                        

Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020. 

- Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục dư ̣án phải thu hồi đất và 

phê duyệt 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. 

-  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu 

dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

-  Nghị quyết về chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 

đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ).  

- Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Đông Mạc, thành phố Nam 

Định. 

- Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  Xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam 

Định. 
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- Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây 

dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu. 

- Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây 

dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu. 

- Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xử lý 

khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm 

kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được 

biết./.  

Nơi nhận:   
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);    

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

- HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh 

và chuyên viên; 

- Lưu: VT.   

 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Khương Thị Mai 
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