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BÁO CÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong 01 buổi ngày 18 tháng 10 

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 Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh 

đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân và Ủy viên UBND tỉnh là thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành tỉnh; 

lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 44/49 đại biểu 

HĐND tỉnh (05 đại biểu vắng có lý do và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống 

nhất); các cơ quan thông tấn báo chí 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 các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã 

hội, Pháp chế HĐND tỉnh, qua ý kiến thảo luận tại Tổ, HĐND tỉnh đã thảo luận 

và quyết nghị thông qua 10 nghị quyết chuyên đề (theo phụ lục đính kèm), đồng 

thời tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 theo quy định pháp luật. 

Các nội dung nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 mang tính cấp thiết, khẩn 

trương, thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định pháp luật, nhằm triển khai 

thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, 

công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, phục vụ an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển nền 

kinh tế của tỉnh. 

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, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI đã tổ chức thành công tốt đẹp, bảo 

đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị sâu, kỹ; 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 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 9, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026; Thường trực HĐND thông báo đến UBND tỉnh, UBMTTQVN 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 
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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 Quốc hội;   
- Chính phủ;                                            
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;                                                              
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH 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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