
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S&'f 0 /TB-HDND Kim Scm, ngày  01  tháng 10 nám 202] 

THÔNG BAO 
9 S F A Ket qua ky h9p thir Hai HBND huyçn Kim Sorn 

Khóa XX, nhiêm k5r 202 1-2026 

KS' h9p thu Hai HDND huyn khóa XX, nhim k5' 2021-2026, k5' h9p 

chuyên d giâi quyt nhng vn d phát sinh näm 2021, duçc t chi'rc ngày 

29/9/2021. Tai kS' hçp, HDND huyn dã xem xét các t1 trInh cüa Thu&ng trirc 

HDND huyn, UBND huyn, nghe báo cáo kt qua thm tra cüa Ban Kinh t - 

xã hi HDND huyn, tháo 1u.n tti hi tnthng. Các ctai biu HDND huyn dä 

lam vic vâi tinh thin nghiêm tüc, dan chü và trách nhim, trao di, thào lun 

lam rO can cü pháp iS', can cü thirc tin; dánh giá tInh khá thi, thit thirc, hiu 

qua cüa các dir thâo nghj quyt trInh tai k5r h9p và các vn d khác có lien quan. 

KS' hçp dã hoàn thành các ni dung theo chucng trInh và thông qua 06 nghj 

quyt, ci th: 

1. Nghj quy& v vic ban hành Quy ch hoat dng cüa HDND huyn 

Kim Son khoá XX, thim k5' 202 1-2026. 

2. Nghj quyk v vic thành 1p các Co quan chuyên mon thuc UBND 

huyn. 

3. Nghj quy& v chü truong d.0 tis Dr an do dac  1p ho so dja chInh khu 

dt do Li doàn 279, B Tu lnh Cong binh quán iS' tti huyn Kim Son. 

4. Nghj quy& v chü truang d.0 tu Dir an xu iS' cp bach tam  thai trong 

müa mua bâo näm 2021 d& vói sir c sói Ri, sjt sat  b Hftu song Vac doan tir 

Km 26+731 ± Km 26+931 theo iS' trInh tuyn dê Hftu sOng Vac  thuc dja bàn 

xã Thuqng Kim. 

5. Nghj quy& v chü truong du tu Dr an xây dimg cor si ha tng khu dan 

cu xóm 7B, xã Kim Chimnh, huyn Kim San. 
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6. Nghj quyt v chü trtro'ng du tu Dir an xây dirng ränh thoát nuâc khu 

dan cu xóm 9, xã Li.ru Phuang, huyn Kim San (khu virc giuia du&ng N8 và 

du?ing 55m). 

Trên day là kt qua KS'  hçp thtr Hai, I-1DND huyn Kim San khóa XX, 

Thtrng trirc HDND huyn thông báo dn các ca quan, don vj lien quan d t 

chüc thirc hin và tuyên truy&n v kt qua k5' h9p./. 

Noinhân: 
- TT}{U; 
- TTHDND, UBND huyn; 
- UBMTTQVN huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Ban Tuyên giáo Huyn üy; 
- VP Huyn üy; 
- VP HDND&UBND huyên; 
- TT Van hoá - The thao và Truyên 
thanh huyn; 
- DU, HDND, UBND các xa, thj trãn; 
- Luu: VT. 

TM. THTXNG TRIXC HQI HDND 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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