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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Ngày 28/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp 

chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 

45/51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe 

Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất 

thông qua 18 nghị quyết (có Phụ lục kèm theo) nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều 

kiện thuận lợi để chính quyền các cấp triển khai thực hiện, góp phần phục vụ 

cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong thời gian đến. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND 

tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau đây: 

1. Tiếp tục tập trung và quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 đã đề ra. Ngay sau kỳ họp, xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, địa phương 

và cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được 

HĐND tỉnh thông qua. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc để các nghị quyết được triển khai trên thực tế và đúng tiến 

độ đã xác định, nhất là các nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án 

và nghị quyết về phân bổ kinh phí cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc 

làm và An toàn lao động năm 2021. 

2. Khẩn trương, tranh thủ các điều kiện thuận lợi về thời tiết, sự ủng hộ 

của Nhân dân, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng dược liệu, 
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trồng cây công nghiệp... và thi công các công trình trọng điểm của tỉnh, phấn 

đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022.  

Trên đây là thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo); 

- Chính phủ (báo cáo); 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội (báo cáo); 

- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Tuấn Duy 
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