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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội 
đồng nhân dân. 

Theo đề xuất của Uỷ ban nhân dân huyện tại Công văn số 426/UBND-
TCKH ngày 11/02/2022, Công văn số 486/UBND-TCKH ngày 15/02/2022 về 
việc đề nghị tổ chức kỳ họp HĐND huyện để thông qua chủ trương đầu tư các 
dự án nhằm khắc phục thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ năm 2021 gây ra từ nguồn 
vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và huyện, để bổ sung Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Công văn số 
460/UBND-VP ngày 14/02/2022 về việc đề nghị tổ chức kỳ họp HĐND huyện 
đột xuất để thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo 
đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 
2025. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ 
chức cuộc họp liên tịch để thống nhất về nội dung, chương trình và thời gian tiến 
hành kỳ họp thứ 6 (đột xuất), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khoá XII, 
nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Thường 
trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, đại diện Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban các Ban Hội 
đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo Ban Chỉ 
huy Quân sự huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Cuộc họp 
do đồng chí Bùi Văn Cường - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện chủ trì. 

Sau khi nghe đại diện Uỷ ban nhân dân huyện thông qua nội dung đề xuất 
trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện 
thông qua dự thảo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 (đột 
xuất), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý 
kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, chủ trì cuộc họp kết luận như sau: 
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I. VỀ THỜI GIAN: 
Kỳ họp thứ 6 (đột xuất) Hội đồng nhân dân huyện khoá XII sẽ tiến hành 

vào ngày 25/02/2022. Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/02/2022 (Thứ sáu). 
Địa điểm: Phòng họp 3, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

II. NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP: 
1. Ủy ban nhân dân huyện: 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 19 
dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và 
Ngân sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa 
bàn huyện (Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) 
và Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 5 
dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và 
Ngân sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa 
bàn huyện ( Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 
3) và Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 
2022 (lần 1). 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1). 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án tổ chức lực lượng, 
huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện: 
- Báo cáo thẩm tra các nội dung của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ 

họp:  
+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 19 

dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và 
Ngân sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa 
bàn huyện (Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) 
và Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 5 
dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và 
Ngân sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa 
bàn huyện (Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) 
và Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 
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+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 
2022 (lần 1). 

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 
1). 

3. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện: 
- Báo cáo thẩm tra nội dung của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp:  
+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. 

III. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP: 
1. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 19 dự án 

phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân 
sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa bàn 
huyện (Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và 
Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 

2. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 5 dự án phát 
sinh từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách 
huyện để khắc phục hư hỏng do mưa, bão năm 2021 gây ra trên địa bàn huyện 
(Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và Kế 
hoạch đầu tư công 2022 (lần 1)). 

3. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 
1). 

4. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2021 – 2025 (lần 3) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1). 

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, 
hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2021 – 2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Uỷ ban nhân dân huyện gửi các nội dung trình kỳ họp về Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) 
chậm nhất đến ngày 17/02/2022 để gửi đến các Ban HĐND huyện thẩm tra. 

2. Các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo 
Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 21/02/2022. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tập hợp toàn bộ tài liệu gửi 
đến các đại biểu HĐND huyện và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo 
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phục vụ kỳ họp thứ 6 (đột xuất), Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 
2021-2026 thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận:                                                  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;                                         
- Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện;                                              
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- TT HĐND, UBND xã, thị trấn; 
- Chánh, Phó Văn phòng; 
- Lưu: VT, Quỳnh.       
 


