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NGHỊ QUYẾT
Chương trình xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

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

Xét Tờ trình số 358/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh năm 2022 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh năm 2022 với những nội dung sau:

I. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua các Nghị quyết:
1. Nghị quyết về 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.
2. Nghị quyết về ban hành 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.
3. Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2022-2026.
4. Nghị quyết 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.

5. Nghị quyết về ban hành chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh.
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6. Nghị quyết 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.

7. Nghị quyết 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.

8. Nghị quyết về tăng quy mô lớp từ năm học 2022-2023 tại các trường: 
Trung học phổ thông Cẩm Giàng, Trung học phổ thông Cẩm Giàng II và Trung 
học phổ thông Tuệ Tĩnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

9. Nghị quyết 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.

10. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.
II. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết:
1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023.
3. Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Hải Dương.
4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023.
5. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân 

sách địa phương năm 2023.
6. Nghị quyết ban hành 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.

7. Nghị quyết 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 tỉnh năm 2023.

8. Nghị quyết về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị 
thuộc Sở Y tế năm 2023.

9. Nghị quyết 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.

10. Nghị quyết về 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.
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11. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh năm 2023.

12. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng 
nhân dân tỉnh năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở các nội dung trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2022 và tình hình cụ thể phát sinh trong năm, Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát, thẩm tra nội dung theo lĩnh vực được phân công và báo cáo kết quả trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân 
dân tỉnh năm 2022.

2. 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 điều chỉnh, bổ sung nội dung trình kỳ họp cho phù hợp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 
cơ quan chuẩn bị báo cáo, tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội 
đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực 
hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, Kỳ 
họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:                                             
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;           (để b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH 
& HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH 
& HĐND tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thăng   
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