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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TP. Hải Dương, ngày       tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề)

 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 diễn ra trong 1/2 ngày, ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường 
HĐND và UBND thành phố. Tham dự kỳ họp có: Đại diện Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường 
trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; các 
vị đại biểu HĐND thành phố khóa XXII; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 
thành phố có liên quan; phóng viên Đài phát thanh thành phố. Kết quả:

I. HĐND thành phố khóa XXII xem xét, thông qua các Báo cáo, Tờ 
trình của UBND thành phố:

1. Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 
thành phố năm 2022;

2. Tờ trình về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách 
phường, xã trong giai đoạn năm 2022 - 2025;

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống 
thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, thành phố Hải Dương;

4. Tờ trình về việc thông qua nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 
thành phố Hải Dương đến năm 2040;

5. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải 
Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

6. Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành 
phố Hải Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. HĐND thành phố xem xét các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND 
thành phố:

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các hồ sơ, báo cáo, tờ trình, 
dự thảo Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 
thành phố năm 2022; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách phường, 
xã trong giai đoạn năm 2022 - 2025; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây 
dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, thành phố Hải 
Dương; Thông qua nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải 
Dương đến năm 2040. 
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III. HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết:
1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

thành phố năm 2022;
2. Nghị quyết về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách 

phường, xã trong giai đoạn năm 2022 - 2025;
3. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ 

thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, thành phố Hải Dương;
4. Nghị quyết về việc thống nhất nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Hải Dương đến năm 2040;
5. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
6. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trên đây là kết quả Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố 

khóa XXII, Thường trực HĐND thành phố thông báo tới các vị đại biểu HĐND 
thành phố, các cấp, các ngành, các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Ủy ban MTTQ Tp;
- Đại biểu HĐND Tp;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Tp;
- Văn phòng Thành ủy;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND&UBND Tp;
- TT HĐND và UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.                                                                                                    

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Cường

(để b/c)
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