
    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

Hải Dương, ngày  22  tháng 12  năm 2020
Ơ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XVI

(Tài liệu gửi đại biểu)
Ơ

Thời gian: 2,5 ngày. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 năm 2020
- Buổi sáng ngày 22/12/2020: Bắt đầu từ 7 giờ 30’.
- Buổi sáng ngày 23, 24/12/2020: Bắt đầu từ 8h00. 
- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30’

- Kiểm danh đại biểu HĐND tỉnh;

- Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Khai mạc kỳ họp.

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nội dung:
1. UBND tỉnh Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 tỉnh Hải Dương 

2. UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

3. UBND tỉnh Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025;

4. UBND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-
2025;

5. UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, 
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính ngân 
sách 3 năm 2021-2023;
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6. UBND tỉnh báo cáo Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo 
động lực phát triển  cho Thành phố Chí Linh và Thị xã Kinh Môn.

7. UBND tỉnh báo cáo tờ trình Về việc ban hành quy định chế độ, chính 
sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải 
thể thao;

8. UBND tỉnh báo cáo tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định hỗ 
trợ mức đóng BHYT và hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện cho một số đối 
tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

9. UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ 
chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân 
quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025.

10. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng, 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân nhân dân trên địa bàn tỉnh.

11. UBND tỉnh Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau 
kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khoá XVI.

12. UBND tỉnh Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 
2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

13. Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2020 

14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2020.

Buổi chiều: 
* Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30’

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

1. Thường trực HĐND tỉnh Báo cáo giám sát chuyên đề của về “Tổ 
chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương năm 2015” 

2. Thường trực HĐND tỉnh trình về chương trình xây dựng nghị quyết 
của HĐND tỉnh năm 2021.

3. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo thẩm tra Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; 

4. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo thẩm tra Tình hình thực hiện 
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021.

5. Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh báo thẩm tra tình thực hiện nhiệm vụ 
VHXH năm 2020 và kế hoạch phát triển VHXH năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
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6. Ban pháp chế HĐND tỉnh báo thẩm tra báo cáo thẩm tra về tình hình 
chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.

* Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ

- Các đại biểu thảo luận tại các tổ. 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00

- Các đại biểu thảo luận tại các tổ. (1)

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’

- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường.

Ngày 24 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00

- Truyền hình trực tiếp:

- Tiếp tục thảo luận.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh: tiếp thu, giải trình.
- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết: 
1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
2. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh 

Hải Dương;

3. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021;

4. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025;

5. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng 
đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

6. Nghị quyết Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

7. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi 
ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung 
thưởng vượt thu năm 2019;

1- Đề nghị mỗi Tổ phân công từ 2 đến 3 đại biểu tham gia phát biểu tại phiên chất vấn Hội trường.
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8. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021;

9. Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2021-2025; 

10. Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

11. Nghị quyết đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

12. Nghị quyết về Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động 
lực phát triển  cho Thành phố Chí Linh và Thị xã Kinh Môn.

13. Nghị quyết Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, 
công trình phát triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; 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 trên địa bàn tỉnh;

14. Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở năm 2021 tỉnh Hải Dương.

15. Nghị quyết Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung 
mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương;

16. Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối 
tượng đang được nuôi dưỡng, 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 Hải 
Dương;

17. Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện 
viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương;

18. Nghị quyết Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo 
đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, giai đoạn 2021-2025;

19. Nghị quyết Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, 
lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, 
MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021;

20. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh 
năm 2021.

- Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

CÁC VĂN BẢN KHÔNG TRÌNH BÀY
(Đại biểu tự nghiên cứu để thảo luận)
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I. Báo cáo, Tờ trình, DTNQ của UBND
1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế 

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

2. Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2019;

3. Báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021;

4. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của UBND tỉnh và 
những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021;

6. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

7. Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương

8. TT, DTNQ Quyết định chủ trương đầu tư dự án:Xây dựng đường trục 
Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

9. TT, DTNQ Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

10. TT, DTNQ Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

11. TT, DTNQ Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung 
mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương;

12. TT, Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 
đang được nuôi dưỡng, 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 Hải Dương;

13. TT, DTNQ Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, 
công trình phát triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; 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 trên địa bàn tỉnh;

14. TT, DTNQ Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, 
lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, 
MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021.

15. TT, DTNQ Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực 
phát triển  cho Thành phố Chí Linh và Thị xã Kinh Môn.

16. Chương trình phát triển nhà ở năm 2021 tỉnh Hải Dương.
II. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
1. Thường trực HĐND tỉnh 
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- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 
2020;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 
HĐND tỉnh khóa XVI;

2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

2.1. Ban  kinh tế - ngân sách

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 
kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 
2021-2025;

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn 
ngân sách địa phương năm 2021;

- Thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách 
địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023;

- Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

- Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 
công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đường trục Đông - Tây, 
tỉnh Hải Dương”;

- Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 
số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

- Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát 
triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; 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 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

2.2. Ban văn hóa – xã hội

- Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo 
hiểm xã hội 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 các đối tượng đang 
được nuôi dưỡng, 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 Hải Dương;
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- Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, 
vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

2.3. Ban pháp chế 

- Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp 
đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn 
thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc tỉnh năm 2021;

- Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho 
lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025;

III. Các cơ quan khác
1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính 

quyền năm 2020.
2. Đoàn ĐBQH tỉnh 
- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt 

động của Đoàn ĐBQH tỉnh.
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự tỉnh năm 2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


