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Thời gian: ½ ngày, vào ngày 28 tháng 12 năm 2021  

+ Từ 07h30 - 08h00’: Tổ chức test nhanh Covid-19 cho đại biểu tham dự Kỳ họp. 

+ Từ 08h00’: Khai mạc Kỳ họp. 

 

PHẦN I. KHAI MẠC 
 

- Kiểm danh đại biểu HĐND tỉnh. 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp. 

- Khai mạc kỳ họp. 
 

* * * 
 

PHẦN II: THÔNG QUA BÁO CÁO TỜ TRÌNH 
 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2022. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Tờ trình Thông qua Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình các Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu 

tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

(Bao gồm chủ trương đầu tư 05 dự án: Xây dựng Bệnh viện phụ sản Hải 

Dương giai đoạn II; Xây dựng Cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394; Xây 

dựng Đường tỉnh 394B - đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, 

huyện Thanh Miện; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh 

đến cầu Quang Thanh; Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương) 
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4. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: 

- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 

dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. 

 

* * * 
 

PHẦN III. THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG 

- Các đại biểu thảo luận tại Hội trường về các nội dung của Kỳ họp. 

 

* * * 
 

PHẦN IV: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết: 

1. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2022 của tỉnh Hải Dương 

2. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu 

tư xây dựng Bệnh viện phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và 

dịch vụ tổng hợp) 

3. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu 

tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương 

4. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu 

tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến 

đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện) 

5. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải 

tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; 

6. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, 

sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 

7. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải 

Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. 
 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp 
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CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH LƯU HÀNH TẠI KỲ HỌP 

 

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định  và 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước và giáo dục - đào tạo. 

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện phụ sản Hải Dương giai 

đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp) 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 
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