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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Kỳ họp thứ 15

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

NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ
(Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XVI)

NGÀY 22/12/2020
Thời gian từ 14h30 đến 17h00’

Nội dung trọng tâm: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 
2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025:

- Đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm 
2016-2020 trên các lĩnh vực. Trong đó, thảo luận, đánh giá những thành quả nổi 
bật đã đạt được trong thời gian qua cũng như bổ sung những tồn tại, hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đặc biệt nêu ra những hạn chế và nguyên 
nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đề xuất giải pháp, nhóm 
giải pháp để tháo gỡ, tổ chức thực hiện

- Đề nghị đại biểu nghiên cứu xem xét các phương hướng, mục tiêu đã đáp ứng 
yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn tới chưa, có phù hợp với Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không? Cần bổ sung nội dung gì? Các chỉ tiêu chủ yếu, 
nhiệm vụ giải pháp nêu trong Báo cáo đã thể hiện quyết tâm, năng động, sáng tạo để 
phấn đấu xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại chưa?

- Đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về một số chỉ tiêu trong kế 
hoạch phát triển KT-XH 2021-2025 như: chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 
(GRDP), tốc độ tăng thu ngân sách nội địa hàng năm, chỉ tiêu GRDP bình quân 
đầu người, tỷ lệ đô thị hóa…,Trong số 17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2021-2025, có 09 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế; 07 chỉ tiêu thuộc 
lĩnh vực văn hóa - xã hội; 01 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. Tỷ lệ 
giữa các nhóm chỉ tiêu đã đồng đều chưa? Có cần thiết phải có nhóm chỉ tiêu về 
an ninh chính trị, trật tự an tàn xã hội không?

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 
2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021:

- Đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong  năm 
2020 trên các lĩnh vực. Trong đó, thảo luận, đánh giá những thành quả nổi bật đã 
đạt được trong thời gian qua cũng như bổ sung những tồn tại, hạn chế, khó khăn, 
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vướng mắc và nguyên nhân. Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19, vừa đảm bảo phục hồi 
kinh tế, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Có cần bổ sung nhóm giải pháp riêng, 
đề án để nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh nói chung và Covid – 19 nói 
riêng không?

- Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 
XVII, tuy nhiên kết quả tăng trưởng năm 2020 lại thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. 
Đề nghị các đại biểu phân tích và đề xuất các giải pháp để phục hồi kinh tế và tạo đà 
thuận lợi cho các năm tiếp theo.

- Đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về một số chỉ tiêu trong kế hoạch 
phát triển KT-XH 2021, có phù hợp với kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 không? Cần 
thiết phải bổ sung chỉ tiêu nào?

NGÀY 23/12/2020

Thời gian từ 8h00 – 9h30

Nội dung trọng tâm: Về đầu tư công, dự toán và phân bổ ngân sách:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư 
công năm 2020; Kế hoạch đầu tư công 2021-2025; Quyết định chủ trương 
đầu tư dự án “Xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương”

- Các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Công tác phân bổ, giải ngân nguồn vốn có hợp 
lý không, hiệu quả đến đâu?

- Quá trình triển khai thực hiện dự án đã đảm bảo tiến độ chưa, đặc biệt là 
một số công trình lớn, công trình trọng điểm; Công tác quản lý và thanh tra, 
giám sát đầu tư đã chặt chẽ chưa. Đánh giá việc chấp hành quy định về chế độ 
báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 
bằng; điều chỉnh quy hoạch, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư công.

- Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư; quản lý dự án sau cấp phép đầu tư.

- Mục tiêu và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ quyết toán, nghiệm thu, bàn 
giao các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

- Đánh giá của đại biểu về danh mục phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; dự 
kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công 2021-2025. Việc phân bổ đã hợp lý chưa, 
danh mục dự án có đảm bảo theo các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên không. 
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- Ý kiến của đại biểu đối với việc quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây 
dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương”: Về mục tiêu đầu tư, quy mô dự án 
cũng như cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch giải ngân có cần điều chỉnh, bổ sung gì 
không.

2. Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu 
tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025:

- Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đã phù hợp chưa? Đại biểu 
có kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung gì không?

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến về việc dành tối thiểu 15% vốn XDCB tập 
trung để phân bổ về ngân sách cấp huyện đối với các địa phương không được 
hưởng cơ chế đặc thù về tài chính.

3. Về Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, dự kiến 
phương án phân bổ ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 
2021-2023, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương

 - Các đại biểu đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 
nhà nước trên địa bàn. Có vấn đề gì nổi cộm cần phải sửa đổi, rút kinh nghiệm? 
Đánh giá của đại biểu về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong bối 
cảnh hụt thu ngân sách. Quan điểm của đại biểu về việc điều tiết nguồn tăng thu 
tiền sử dụng đất của các địa phương về ngân sách tỉnh?

- Đại biểu có ý kiến gì về phương án thu chi ngân sách năm 2021? Đề 
xuất những giải pháp để có thể hoàn thành được nhiệm vụ? 

- Đại biểu thảo luận về việc lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản công; 
danh mục tài sản thuộc diện đấu thầu tập trung và hoạt động đấu giá mua sắm tài 
sản tập trung trên địa bàn tỉnh?

- Đánh giá của đại biểu về công tác xây dựng dự toán hàng năm, đề xuất các 
giải pháp để giải quyết tình trạng hụt thu ngân sách cấp tỉnh trong nhiều năm qua.

- Đại biểu có ý kiến gì về việc đề xuất giao chỉ tiêu phấn đấu đối với số 
thu tiền sử dụng đất?

- Về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm và 5 năm: dự kiến tổng thu, 
tổng chi và bội chi NSĐP đã hợp lý chưa, có gì cần điều chỉnh, bổ sung không.

4. Về Báo cáo phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; 
Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

- Đánh giá của đại biểu về tính hợp lí, tuân thủ của số liệu quyết toán 
NSĐP năm 2018: Có gì cần phải điều chỉnh bổ sung hay không? Có những vấn 
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đề cần rút kinh nghiệm và các giải pháp để khắc phục khó khăn cho công tác 
điều hành ngân sách.

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến về nội dung và số liệu của Báo cáo tài chính 
nhà nước năm 2019.

Thời gian từ 9h30 – 11h30

Nội dung trọng tâm: 

- Các chính sách địa phương, cơ chế đặc thù;

-  Các vấn đề về văn hóa – xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội… 

1. Tờ trình về việc quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động 
lực phát triển TX Kinh Môn và TP Chí Linh (giai đoạn 2021-2025)

- Đại biểu cho ý kiến gì đối với việc ban hành cơ chế đặc thù cho TX 
Kinh Môn và TP Chí Linh? Tỷ lệ điều tiết như vậy đã phù hợp chưa, có gì cần 
điều chỉnh, bổ sung không?

2. Về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chấp thuận 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai các công trình dự 
án phát sinh trong năm 2021; Tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2021:

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến đánh giá về kết quả thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất và tình hình thực hiện các dự án trong năm vừa qua. Những 
vấn đề nổi cộm cần rút kinh nghiệm.

- Đánh giá của đại biểu về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và 
chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai các công trình 
dự án phát sinh trong năm 2020. Có nội dung nào cần điều chỉnh bổ sung không.

- Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 được quy định đã phù hợp chưa, đã 
tiệm cận được với giá thực tế trên thị trường và tình hình chuyển nhượng chưa.

3. Về Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể 
chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong 
ĐVSN công lập năm 2021

- Theo đại biểu việc thực hiện điều chuyển tăng và giảm chỉ tiêu biên chế 
giữa các cơ quan, tổ chức đã phù hợp chưa; có đảm bảo đủ người để thực hiện 
các chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị bị giảm và không bị dư thừa đối 
với các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh tăng không.
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- Đánh giá của đại biểu về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo 
dục đào tạo (cấp tiểu học và trung học cơ sở) và Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần 
người có công và xã hội.

4. Về nội dung các Tờ trình về việc: Quy định Mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc phạm vi tỉnh quản lý;  
Hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số đối tượng trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương; Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm phục hồi chức năng, giáo 
dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội người mù tỉnh; Quy 
định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh Hải Dương trong thời 
gian tập trung tập huấn, thi đấu

- Việc ban hành các cơ chế, chính sách đã phù hợp với các quy định của 
Trung ương chưa; đối tượng và các mức hỗ trợ có phù hợp với khả năng ngân 
sách của địa phương không; đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các đối 
tượng chưa? 

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến về một số loại phí được điều chỉnh mức thu 
tại kỳ họp lần này; mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng có phù hợp 
không, cần điều chỉnh gì thêm không?

5. Về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động 
và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến về việc quy định một số chế độ, chính 
sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. Về định mức chi, chế độ phụ cấp đã 
đảm bảo chưa. Đại biểu có kiến nghị đề xuất gì thêm không?

6. Đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo kết quả 
giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh “Tổ chức và hoạt 
động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
năm 2015”.

7. Đại biểu tập trung đánh giá các vấn đề an sinh xã hội; công tác bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và củng cố quốc phòng quân sự địa 
phương; kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết các vấn đề 
nổi cộm, bức xúc tại địa phương.

8. Các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

(Tùy điều kiện thực tế các tổ có thể điều chỉnh thời lượng các phần, 
các nhóm vấn đề cho phù hợp)
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