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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHOÁ XVII 

(Tài liệu gửi đại biểu) 
Ơ 

 

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 11/7 - 12/7/2022. 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30’. 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’. 

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2022 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 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: 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022. 

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng, 

ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình về việc phân bổ vốn NSTW năm 2022 hỗ 

trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

7. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho công tác 

phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 

2020, 2021. 
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5. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình về việc bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, 

vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế 

hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ 

vốn lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 

năm 2021-2025. 

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trực Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 

8. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình 

người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác của Viện Trưởng 

Viện kiểm sát tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 

10. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án 

nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 

11. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản 

lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị 

trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

12. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về kết quả tình 

hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung tờ trình,  

dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

13. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với 

cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

14. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp 

luật 6 tháng đầu năm 2022. 

 

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ – 16 giờ 30’ (Không truyền hình trực tiếp) 

- Các đại biểu thảo luận tại Tổ. 

* Đề nghị mỗi Tổ phân công từ 01 đến 02 đại biểu tham gia phát biểu thảo 

luận tại Hội trường. 
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Ngày 12 tháng 7 năm 2022 

 (Truyền hình trực tiếp) 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30’. 

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

- Các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường. 

- Các đại biểu thực hiện chất vấn đối với Giám đốc các Sở, ngành: Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tiếp thu và giải trình. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh: tiếp thu và giải trình. 

- Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh và 

các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan. 

 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’ 

- 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 về kết quả 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 2022. 

2. Dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn NSTW năm 2022 hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

3. Dự thảo Nghị quyết bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi 

ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công 

vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ vốn lần 1 vốn phân 

bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025. 

4. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng đường trực Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 

5. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 

năm 2021. 

6. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 

năm 2022. 
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7. Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 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. 

8. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối 

với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

9. 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 năm 2022 

trên địa bàn tỉnh. 

10. Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công 

với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

11. Dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

12. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2023. 
 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp 
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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) 

 

1. Các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh:  

- Báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021. 

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND 

tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và 

những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu 

năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (MẬT). 

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

của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 

thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; phương án điều chỉnh dự 

toán ngân sách địa phương năm 2022. 

2. Các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- 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 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 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. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, 

khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

3. Báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh: 

- Báo cáo kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2022 của Thường trực và 

các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND 

tỉnh khóa XVII. 
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- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2023. 

- Các báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh. 

3. Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác 

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của 

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh. 

- Thông báo kết quả và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tài kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. 

- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

 

                                       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 


