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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

KỲ HỌP THỨ 12 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2022 
 

 
Ơ 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ 12 – HĐND TỈNH KHÓA XVII 

(Tài liệu gửi đại biểu) 
Ơ 
 

 

THỜI GIAN: 02 ngày, từ ngày 07/12 đến 08/12/2022. 

- Ngày làm việc thứ nhất: + Buổi sáng: từ 08 giờ 00’ 

     + Buổi chiều: từ 14 giờ 00’ 

- Ngày làm việc thứ hai: + Buổi sáng: từ 07 giờ 30’ 

     + Buổi chiều: từ 13 giờ 30’ 
 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT  

Thứ 4, ngày 07/12/2022  
 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00’ – 11 giờ 30’ (Truyền hình trực tiếp) 

- 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. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nội dung: 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 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. 

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tình hình, tâm tư, 

nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 12 của 

HĐND tỉnh. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước 

và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

 - Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách địa phương năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023; 
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- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và danh 

mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ 

sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mức thu học phí cho cơ 

sở giáo dục công lập của tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023. 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực 

hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Báo cáo công tác kiểm sát năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hải Dương; 

- Báo cáo kết quả công tác Tòa án năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân 

dân tỉnh Hải Dương;  

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về 

“Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận 

đầu tư và công tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên 

địa bàn tỉnh”; 

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 và kế hoạch phát triển 

kinh tế năm 2023. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ VHXH năm 2022 và kế hoạch phát triển VHXH năm 2023trên 

địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND về tình hình chấp hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy. 
 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00’ – 16 giờ 30’ 

- Các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận tại 04 Tổ 

* Đề nghị mỗi Tổ phân công 02 đại biểu tham gia phát biểu tại phiên thảo 

luận, chất vấn Hội trường. 
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NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI 

Thứ năm, ngày 08/12/2022 
 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30’ – 11 giờ 30’ (Truyền hình trực tiếp) 

- Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ. 

- Các đại biểu thực hiện thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tiếp thu và giải trình. 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’ – 16 giờ 30’ (Truyền hình trực tiếp) 

- Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Hội trường 

- Chủ tịch UBND tỉnh: báo cáo tiếp thu và giải trình các nội dung của kỳ họp. 

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

(1)- Dự thảo Nghị quyết 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)- Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định một số nội dung và định mức 

chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương; 

(3)- Dự thảo Nghị quyết về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 

2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế; 

(4)- Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước năm 2022; 

(5)- Dự thảo Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025; 

(6)- Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

(7)- Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn Khu 

di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch. 

(8)- Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa 

chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; 

(9)- Dự thảo Nghị quyết Quyết định về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, 

sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh; 

(10)- Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán và Quyết toán ngân sách địa 

phương tỉnh Hải Dương năm 2021; 

(11)- Dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; 

(12)- Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

thu chi ngân sách địa phương năm 2023; 
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(13)- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí và danh mục các 

khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở 

giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 (14)- Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023; 

(15)- Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi phục 

vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 

cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

(16)- 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 trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh; 

(17)- Dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới 

một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

(18)- Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan 

hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc 

tỉnh năm 2023; 

(19)- Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh năm 2023; 

(20)- Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh 

năm 2023. 

- Bế mạc kỳ họp 
 

                               HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
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CÁC TÀI LIỆU, BÁO CÁO KHÔNG TRÌNH BÀY  

TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 

(Đại biểu tự nghiên cứu để thảo luận) 

 

I. Các báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh 

 a) Các báo cáo của UBND tỉnh: 

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh và những 

vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023; 

- Báo cáo điều chỉnh dự toán và Quyết toán Ngân sách địa phương năm 

2021 tỉnh Hải Dương; 

 - Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021; 

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 

2023-2025; 

 - Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (Mật) 

 - Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023; 

 b) Các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết 

 - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 

năm 2022; 

 - Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn 

Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch; 

 - Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, 

sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; 

 - Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, 

sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh; 

- Tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành lập mới một số thôn, 

khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 - Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 

dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 - Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; 
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 - Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận 

thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

 - Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà 

nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức 

hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023;  

 - Tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho các 

cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế 

II. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh  

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 

năm 2022; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, 

HĐND tỉnh khóa XVII; 

- Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2023; 

- Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023. 

- Chia tổ và gợi ý nội dung thảo luận 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND tỉnh về 

“Việc triển khai, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021”; 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các Tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

III. Các văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh 

và các cơ quan khác 

- Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 

năm 2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Báo cáo kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Hải Dương tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022, nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023. 

                                 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG               

 


