
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 
KỲ HỌP THỨ 7 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày  29  tháng 4  năm 2022 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ 7- KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 (Chương trình gửi đại biểu) 

 

I. Thời gian: 1/2 ngày, vào thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. 

Bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’ 

II. 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. 

 III. Nội dung, chương trình kỳ họp 

1. Thông qua các tờ trình của UBND tỉnh 

- Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; 

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

nâng cấp đường 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400; 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, 

mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục Đông Tây, tỉnh 

Hải Dương. 

- Tờ trình ban hành nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình Ban hành Nghị quyết về việc quy định chế độ trợ giúp xã hội 

đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con 

nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà 

nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc 

cháu ruột trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình Ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với 

người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp 
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pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông 

bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình về việc quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng đối với 

cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

2. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2021 sang năm 2022; 

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

trương đầu các dự án công trình thuộc lĩnh vực giao thông; 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp 

Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định số 

lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng và kinh phí hỗ trợ đối với cộng tác viên dân 

số thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Báo cáo thẩm tra về quy định chế độ trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí 

trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

3. HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường 

4. HĐND tỉnh kiện toàn công tác nhân sự 

- UBND tỉnh trình Tờ trình miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Thường trực HĐND tỉnh trình Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ 

đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

- UBND tỉnh trình Tờ trình bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

5. HĐND tỉnh nghe và thông qua các dự thảo nghị quyết 

- Dự thảo Nghị quyết về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn 

kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; 

- Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay để 

trả nợ gốc năm 2022; 
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- Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng 

cấp đường 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400; 

- Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở 

rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục Đông Tây, tỉnh 

Hải Dương; 

- Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, 

cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng; 

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

mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung trong 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng 

tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số 

tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ 

chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương; 

- Dự thảo Nghị quyết về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động, Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Dự thảo Nghị quyết về công tác phòng chống mại dâm giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao 

tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất 

tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao 

tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất 

tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương.     

6. Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp 

 

*   *   * 
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CÁC TÀI LIỆU, BÁO CÁO ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU, KHÔNG TRÌNH 

BÀY TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 

 

I.  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Tờ trình về quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay 

để trả nợ gốc năm 2022; 

- Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng 

cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng; 

- Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ 

sung trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định nội dung, định mức chi 

để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Tờ trình về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương; 

II. Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh: 

- Báo cáo kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ nguồn 

“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban MTTQ tỉnh 

quản lý. 

III. Tờ trình của HĐND tỉnh 

- Thường trực HĐND tỉnh trình Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ 

đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

III. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định phân bổ 

kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc năm 2022; 

- 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, đất 

rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh; 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội 

dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
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- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về công tác phòng 

chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung 

chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026. 

                       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


