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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIV 

 

 
 

 Ngày 26/9/2022, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 7 (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 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 10 nghị quyết, cụ thể như sau: 

 1. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách quy định 

tại  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND huyện 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 nông 

thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.  

 2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 

 3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. 

 4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kết nối kênh 

Đầm Khánh với kênh Khai Khẩn, xã Yên Thắng.  

 5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Khánh 

Dương; hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 08 phòng, nhà đa năng 

và các hạng mục phụ trợ.  

 6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS, Tiểu học Yên 

Hưng; hạng mục: Xây dựng phòng học kết hợp nhà hiệu bộ 03 tầng 15 

phòng.  

        7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Yên Thắng 

khu B; hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng, nhà hiệu bộ kết hợp 

phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ. 



 

 

 8. Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp cơ 

sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong, huyện Yên Mô. 

 9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung dự án 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp 

công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô. 

 10. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 

đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Trên tại xã Yên Từ, 

huyện Yên Mô.  
 

Kỳ họp thứ 7, 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; 

- 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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