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BÁO CÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong 01 buổi ngày 23 tháng 5 

năm 2022. Chủ tọa kỳ họp: Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Thường trực 

HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Ủy viên UBND tỉnh, 41/50 đại biểu 

HĐND tỉnh (09 đại biểu vắng có lý do và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống 

nhất); phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương dự đưa tin.  

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của 

UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, qua ý 

kiến thảo luận tại hội trường, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 09 

nghị quyết, cụ thể: 

1. Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các 

thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận. 

2. Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Khắc phục khẩn 

cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận. 

3. Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để 

phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng 

trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển. 

4. Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối 

cao tốc Bắc Nam với  uốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná. 

5. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

6. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp 

nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. 

7. Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung 

tâm Y tế huyện Ninh Phước 

8. Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung 

tâm Y tế huyện Bác Ái. 

9. Nghị quyết Điều chỉnh và cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
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* Đánh giá chung 

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong bối cảnh cả tỉnh tập trung 

đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế, triển khai thực hiện các 

nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực của Thường 

trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong công tác 

chuẩn bị nội dung, chương trình, kỳ họp đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại biểu 

tham dự kỳ họp đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, làm cơ sở 

để HĐND tỉnh quyết định nhiệm vụ cấp bách, thiết thực, phục vụ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng, đủ, đảm bảo 

theo quy định pháp luật; các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp 

đảm bảo chất lượng, khả thi. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời. 

Hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn. Chủ tọa điều hành kỳ 

họp linh hoạt, dân chủ, đúng quy định pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026; Thường trực HĐND thông báo đến UBND tỉnh, UBMTT VN tỉnh, 

các Ban HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân về kết 

quả kỳ họp và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết đã được HĐND tỉnh thông qua./. 

Nơi nhận:                                                                                              
- Ủy ban Thường vụ  uốc hội;   
- Chính phủ;                                                                   
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND, UBMTT VN tỉnh; 
- Đoàn ĐB H đơn vị tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;                                                              
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐB H và HĐND, UBND tỉnh;   
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;  
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. Phòng Công tác HĐND.   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Trần Minh Lực 
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