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NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12

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;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 235/TTr-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kỳ họp thường lệ năm 2023
1. Số lượng các kỳ họp thường lệ:
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ gồm: Kỳ họp giữa 

năm và kỳ họp cuối năm 2023.
2. Thời gian tổ chức:
- Kỳ họp thường lệ giữa năm: dự kiến đầu tháng 7/2023.
- Kỳ họp thường lệ cuối năm: dự kiến đầu tháng 12/2023.
3. Nội dung kỳ họp:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nội dung gồm:

- Báo cáo công tác 6 tháng, cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
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- Báo cáo 6 tháng, cả năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện dự 
toán ngân sách nhà nước; đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng; thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và các báo cáo khác theo 
đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thảo luận tại Tổ, thảo luận tại hội 
trường và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết và 
quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 
đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2023 theo Luật định.

4. Tài liệu kỳ họp: Các cơ quan có liên quan gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu trình 
kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm 
nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

II. Kỳ họp chuyên đề năm 2023

1. Số lượng kỳ họp chuyên đề: Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức 02 
kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2023 và tháng 9/2023 để xem xét, quyết định các 
nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Thời gian tổ chức, nội dung kỳ họp: 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thời gian tổ chức và nội dung trình 
kỳ họp chuyên đề trước ngày khai mạc kỳ họp tháng 4/2023 và tháng 9/2023 
bảy ngày.

3. Tài liệu kỳ họp: Các cơ quan có liên quan gửi đầy đủ văn bản, hồ sơ, 
tài liệu trình tại các kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 
chuyên đề.

- Những nội dung trình không đảm bảo về căn cứ pháp lý, tiến độ theo 
thời gian quy định sẽ không được trình bày tại kỳ họp.
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4. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ chung của tỉnh, Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng kỳ 
họp chuyên đề năm 2023 để giải quyết các công việc đột xuất của tỉnh, đáp ứng 
yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên 
địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện 
Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, giao Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung 
trình kỳ họp cho phù hợp.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ;                                      
- Ban Công tác đại biểu;              
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh, 
Trung tâm CNTT Văn phòng UBND tỉnh,;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Bích

(để b/c)
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