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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ 11 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XVII 

 (Tài liệu gửi đại biểu) 
Ơ 
 

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00’, thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022. 

I. Khai mạc kỳ họp 

- 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. 

II. Nội dung, chương trình kỳ họp 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình: 

- Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, cải 

tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh 

Hải Dương. 

- Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống máy 

móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế. 

- Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát 

sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

2. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 

Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại 

hóa ngành thuế. 
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- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu 

hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để 

thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

3. HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường: Các đại biểu thảo luận về nội 

dung trình tại kỳ họp theo điều hành của chủ toạ. 

4. HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết 

- Dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây 

mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, 

tỉnh Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ 

thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công 

trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-

HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về 

việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - 

xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công 

trình trên địa bàn tỉnh. 

5. Bế mạc kỳ họp 
 

                               HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 


