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Số:       /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Yên Mô, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XIV 

 
 

 Ngày 24/3/2022, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) 

khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 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. Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, đồ án, tờ trình của 

UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND, căn cứ các 

quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của huyện, HĐND huyện 

đã thảo luận và thống nhất thông qua 20 nghị quyết, cụ thể như sau: 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi bổ 

sung dự toán chi năm 2022 

3. Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn bổ sung có mục 

tiêu cho huyện Yên Mô từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 

2021 

4. Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa 

theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây 

dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 

5.  Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống tưới tiêu vùng 

sản xuất rau, củ, quả an toàn khu Vân Trà, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô 

7. Nghị quyết về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh kết nối giữa 

kênh Đa Tán và kênh Cống Hốc, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô 

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường giao thông 

từ xóm 6 đến xóm 10 Yên Mỹ, huyện Yên Mô 

9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, nâng cấp kết hợp làm 

đường nội đồng tuyến kênh 19/5 đoạn từ Cầu Vòng- Đường QL 21, xã Yên 

Phong 

10. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp thao trường 

huấn luyện tổng hợp thuộc Ban CHQS huyện Yên Mô 



 

 

11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá 

giá trị QSD đất tại khu dân cư xã Mai Sơn, huyện Yên Mô 

12. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường TH Yên Nhân khu A, 

hạng mục: xây dựng nhà đa năng, cải tạo nhà lớp học 02 tầng và các hạng mục 

phụ trợ 

13. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường MN xã Yên Nhân, hạng 

mục: Xây dựng nhà học 02 tầng, 08 phòng và các hạng mục phụ trợ khu Liên 

Phương 

14. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh tưới, tiêu Mã 

Tiên xã Yên Đồng, huyện Yên Mô 

15. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh tưới, tiêu cống 

Mả Lân, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô 

16. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

CSHT khu đấu giá giá trị QSD đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô 

17. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Cầu 

Hội, xã Yên Thái, huyện Yên Mô 

18. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đảm bảo an toàn 

hồ chứa Yên Đồng- Yên Thái, huyện Yên Mô 

19. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh cống Đền 

Thượng, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô 

20. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh kết nối trục tiêu 

cống Zem- cống Hốc, xã Yên Thành- Yên Hòa, huyện Yên Mô 
 

 

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương 

trình đề ra. HĐND huyện đề nghị UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các 

Nghị quyết 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 Huyện uỷ; 

- Các đ/c 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; 

- Trung tâm Văn hoá, TT&Truyền thanh huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Xuân Bình 
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