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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIII 

 
 

 Ngày 28/10/2020, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện 

khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thảo luận 

quyết nghị một số vấn đề về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thảo luận về các 

Tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông 

qua 09 Nghị quyết.  

 Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện 

tập trung thảo luận, hoàn thành các nội dung của kỳ họp. Đã có 02 đại biểu phát 

biểu thảo luận tại hội trường. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, công tác điều 

hành của Chủ tọa kỳ linh hoạt, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy 

định pháp luật. Kết quả cụ thể như sau: 

 1. Về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền 

 Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận thông qua 02 Nghị quyết về công 

tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm: 

1.1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch 

UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông An Đôn Nghĩa. 

1.2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên 

UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị 

Hiên, Trưởng phòng TC-KH huyện. 

 2. Về  việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện 

HĐND huyện đã xem xét thảo luận 07 Tờ trình của UBND huyện về chủ 

trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; nghe Chủ tịch UBND huyện giải 

trình làm rõ ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của 

đại biểu HĐND huyện thảo luận tại Hội trường. HĐND huyện giao UBND huyện 

chỉ đạo các phòng, ban, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành 

Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công năm 2019 và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo 

hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

 3. Về Nghị quyết chuyên đề của kỳ họp. 

 Trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện 

đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết chuyên đề như sau: 

3.1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp nhà văn 

hóa huyện Yên Mô, Hạng mục: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục phụ trợ. 
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3.2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết 

nối trung tâm hai xã Yên Đồng - Yên Thành, huyện Yên Mô 

3.3. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè các 

tuyến đường trục chính thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô 

3.4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa khu tập 

luyện tổng hợp và xây tường rào trường bắn tại xã Yên Thành 

3.5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trường mầm non 

khu trung tâm xã Yên Đồng, hạng mục: Nhà hiệu bộ kết hợp khu phòng học 

chức năng, nhà dinh dưỡng và các hạng mục phụ trợ. 

3.6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án trường THPT Yên Mô A,  

Hạng mục: Xây dựng nhà đa năng 

3.7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án trường THPT Yên Mô B, 

Hạng mục: Xây dựng nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ. 

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương 

trình đề ra, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định. HĐND huyện đề 

nghị UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án trên 

địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật; các Tổ đại biểu HĐND huyện 

và các vị đại biểu HĐND huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết 

đã được phê duyệt đến cử tri và nhân dân; tổ chức theo dõi, giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;    

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện, UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- TTHĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- VP Huyện uỷ, VP HĐND&UBND huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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