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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Kim Sơn  

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp 

chuyên đề giải quyết những vấn đề phát sinh năm 2022, được tổ chức ngày 

28/5/2022. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các tờ trình của UBND huyện, 

nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, thảo luận 

tại hội trường. Các đại biểu HĐND huyện đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, 

dân chủ và trách nhiệm, trao đổi, thảo luận làm rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực 

tiễn; đánh giá tính khả thi, thiết thực, hiệu quả của các nội dung trình quyết định 

tại kỳ họp về các vấn đề: Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, quy hoạch chung xây dựng khu vực từ Bình Minh II đến Cồn Nổi  

đến năm 2040, điều chỉnh quy hoạch đô thị Phát Diệm, quy hoạch khu dân cư 

nông thôn mới tại xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hoá; phân bổ 12.442 triệu đồng 

kinh phí để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông 

nghiệp nông thôn thuộc vùng trồng lúa tại 5 xã: Chất Bình, Kim Định, Hùng Tiến, 

Quang Thiện, Kim Tân; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân 

sách cấp huyện đối với 2 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tại xã Thượng 

Kiệm. Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thông qua 06 

nghị quyết, như sau: 

1. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch vùng huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu 

vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến 

năm 2040. 

3. Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch đô thị 

Phát Diệm đến năm 2035. 

4. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư nông thôn mới tại 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hoá.  

5. Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông 

nghiệp nông thôn thuộc vùng trồng lúa. 
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6. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân 

sách cấp huyện. 

Trên đây là kết quả Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, 

Thường trực HĐND huyện thông báo đến các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện và tuyên truyền về kết quả kỳ họp./. 
 

Nơi nhận: 

- TTHU; 

- TTHĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- VP Huyện ủy; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- TT Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nga 
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