
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /TTr-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về chương trình xây dựng Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

(Trình tại kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII

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 năm 2019;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3469/UBND-VP 
ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đăng 
ký Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và 
tình hình thực tế địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2023, như sau:

I. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
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 2023;
2. Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước năm 2024 của tỉnh Hải Dương;
3. Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050;
4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương;

5. 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 bổ 
sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

6. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024;
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II. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
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 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024;
3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh 

Hải Dương;
4. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi 

ngân sách địa phương năm 2024;
5. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024;
6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương;
7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ban hành 

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

8. Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

9. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt 
động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

10. Nghị quyết về kế hoạch giao biên chế công chức, biên chế viên chức 
năm 2024 cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;

11. Nghị quyết giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở khám, 
chữa bệnh thuộc Sở Y tế năm 2024;

12. 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 năm 
2024 trên địa bàn tỉnh;

13. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 
đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;

14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh năm 2024;

15. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2024;
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Căn cứ tình hình cụ thể phát sinh trong năm, đề nghị Hội đồng nhân dân 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 điều chỉnh nội dung trình kỳ họp cho phù hợp.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh trong năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

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 

 Nguyễn Thị Ngọc Bích   
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