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TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, cụ 
thể như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Số lượng kỳ họp

Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ 
gồm: Kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm.

2. Hình thức

Hội đồng nhân dân tỉnh họp công khai dưới hình thức trực tiếp hoặc trực 
tuyến. Trong trường hợp cần thiết có thể họp kín theo quy định pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm

3.1. Thời gian

- Kỳ họp giữa năm: dự kiến đầu tháng 7/2022.

- Kỳ họp cuối năm: dự kiến đầu tháng 12/2022.

3.2. Địa điểm: Trung tâm văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

II. NỘI DUNG

1. Kỳ họp giữa năm 2022

1.1 Xem xét các nội dung
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1.1.1. Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân 
dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023;

- Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban  Hội đồng nhân 
dân tỉnh (nếu có);

- Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.1.2. Báo cáo, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 
tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – 
Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 
họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 
năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Tờ trình quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh 
Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2022-2026;

- Tờ trình quy định về một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ phát triển công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2022-2025;

http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/HDND/BC%2079_BC-HDND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/HDND/BC%2079_BC-HDND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/HDND/TTr%2080-TTr-HDND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2070_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2070_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_161_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_161_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2066_BC-UBND_BLW.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2066_BC-UBND_BLW.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2078_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2078_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2058_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/UBND/BC%2058_BC-UBND.pdf
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- Tờ trình về ban hành chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên 
địa bàn tỉnh;

- Tờ trình quy định về định mức chi cho công tác quản lý, chuẩn bị, tổ 
chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

- Tờ trình về chủ trương triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-
CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền 
đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

- Tờ trình về tăng quy mô lớp từ năm học 2022-2023 tại các trường: 
THPT Cẩm Giàng, THPT Cẩm Giàng II và THPT Tuệ Tĩnh trên địa bàn huyện 
Cẩm Giàng;

- Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công 
trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

1.1.3. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm năm 2022 của các cơ quan Tư 
pháp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân 
sự tỉnh.

1.1.4. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo tổng hơp tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn tỉnh.

1.1.5. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp giữa năm 
2022, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
6 tháng đầu năm 2022.

1.2. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về 
các nội dung trong chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề xã hội quan tâm và ý 
kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh điều hành chất vấn theo quy định.

1.4. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm 
tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị 
quyết tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%2010_TB-MTTQ.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%20113_BC-MTTQ.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%20113_BC-MTTQ.pdf
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2. Kỳ họp cuối năm 2022

2.1. Xem xét các nội dung

2.1.1. Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2023.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023;

- Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban  Hội đồng nhân 
dân tỉnh (nếu có);

- Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.1.2. Báo cáo, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023;

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022; phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 
họp giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (nếu có);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án 
phân bổ ngân sách năm 2023;

- Báo cáo phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh 
Hải Dương;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến 
kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hải Dương;

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2022 và 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20160_BC-UBND_BL.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20160_BC-UBND_BL.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_161_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_161_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20174_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20174_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC%20171_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC%20171_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20176_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/Bao%20cao%20176_BC-UBND.pdf
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- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2022;

- Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong 
cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban 
nhân dân tỉnh năm 2023;

- Tờ trình tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc 
Sở Y tế năm 2023;

- Tờ trình về chính sách hỗ trợ, tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao 
động tỉnh Hải Dương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước;

- Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công 
trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu nộp quản lý 
và sử dụng một số loại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh;

2.1.3. Báo cáo công tác năm 2022 của các cơ quan tư pháp: Tòa án nhân 
dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh.

2.1.4. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022;

- Báo cáo tổng hơp tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn tỉnh.

2.1.5. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp cuối năm 
2022, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
năm 2022.

2.2. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về 
các nội dung trong chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề xã hội quan tâm và ý 
kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh điều hành chất vấn theo quy định.

2.4. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm 

http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_155_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_155_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2019/Ky%2012/UBND/BC_155_BC-UBND.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%2010_TB-MTTQ.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%20113_BC-MTTQ.pdf
http://hdnd.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2013/TL%20chung/BC%20113_BC-MTTQ.pdf
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tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị 
quyết tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Ngoài các nội dung nêu tại mục II, căn cứ quy định pháp luật, yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam tỉnh tại các phiên họp liên tịch trước mỗi kỳ họp để xem xét điều 
chỉnh, bổ sung nội dung trình kỳ họp cho phù hợp.

Trên đây là Tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng 
nhân dân tỉnh năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                             
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu VT, Phòng CT HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Ngọc Bích   
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