
 

 
 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

 Kết quả kỳ họp bất thường,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường UBND tỉnh, số 01 Trần Phú, 

thành phố Nha Trang, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành kỳ họp bất thường 

Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc 

và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. 

Tham dự kỳ họp có 43/53 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VI và các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo và Ủy viên 

UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các 

Sở, ban, ngành của tỉnh. 

Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI đã xem xét, thông qua 

các vấn đề sau: 

I. Các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: 

Trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu 

miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 

2021 đối với Bà Nguyễn Thị Lan Phương.  

Trên cơ sở các Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu 

miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Lê Văn Hạ 

- nguyên Giám đốc Sở Tư pháp với lý do nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, 

HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính và 

Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp vào Ủy viên UBND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

II. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp 

Tại kỳ họp này, cách thức tổ chức hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi 

mới. Theo đó mỗi đại biểu đặt câu hỏi trong thời gian trong 01 phút, người trả 

lời chất vấn có tối đa là 05 phút để trả lời cho mỗi một câu hỏi của đại biểu.  

Đã có nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với Chủ tịch 

UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh - Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch 

và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao.  
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Các ý kiến chất vấn liên quan đến nhiều vấn đề hiện đang nổi cộm trong 

đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh như: công tác quản lý nhà nước trong 

vấn đề cư trú tự phát và xây dựng nhà trái phép tại một số địa phương (đặt biệt 

tại thành phố Nha Trang); kết quả thanh tra dự án Trung tâm thương mại và Khu 

nhà ở Phước Lợi, dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài; việc xử lý sai phạm của 

Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đối với tường chắn xây dựng trái phép; 

trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di tích Lầu Bảo Đại .... 

Câu hỏi chất vấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND 

tỉnh trả lời trực tiếp, có một số nội dung đã được giải trình thỏa đáng, thể hiện 

trách nhiệm cao và có các giải pháp cụ thể để giải quyết những bất cập còn tồn 

tại trong thời gian qua mà cử tri đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 

còn một số nội dung mà UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục 

tập trung tìm giải pháp phù hợp để giải quyết và có báo cáo với HĐND tỉnh tại 

kỳ họp tháng 12 năm 2019. 

Phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao 

đổi, tranh luận sôi nổi giữa đại biểu HĐND tỉnh với người trả lời chất vấn. Các 

thành viên UBND tỉnh cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, 

những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể 

để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu 

của đại biểu, nên còn nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại. 

III. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 

Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa VI đã thông qua 12 Nghị quyết:  

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa 

khoa thành phố Nha Trang. 

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT 

Nam Nha Trang (giai đoạn 2). 

3. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bờ phường 

Vĩnh Nguyên. 

4. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

5. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ. 

6. Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 
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7. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ 

sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

8. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển muc̣ đích sử 

duṇg đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang muc̣ đích khác bổ sung trong 

năm 2019 trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa. 

9. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. 

10. Nghị quyết về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

11. Nghị quyết về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

12. Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./. 


