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THÔNG BÁO
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề)

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ơ

Ngày 19/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất 
thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân 
dân tỉnh khoá XVII và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị 
có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của 
các đại biểu, ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian
Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ tiến 

hành trong 01 ngày, vào ngày 29/10/2021 (thứ sáu) theo hình thức họp tập trung. 
II. Nội dung trình kỳ họp
1. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết 
1. Tờ trình về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022-2025;

2. Tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh 
quản lý năm học 2021-2022;

3. Tờ trình quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021;

4. Tờ trình 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 bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

5. Các tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 
sử dụng vốn ngân sách địa phương;
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6. Các tờ trình về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 
đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
a) Thường trực HĐND tỉnh 
- Báo cáo kết quả giám sát về “Việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn 

thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù 
về tiền đất đối với thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh 
Môn giai đoạn 2015-2020”;

- Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc quy định một số chế độ, mức chi 
cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

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

“Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021”;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp 
trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp
1. Nghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022-2025;

2. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học 
phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý 
năm học 2021-2022;

3. Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy 
lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021;

4. 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 bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

5. Các Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 
công sử dụng vốn ngân sách địa phương;

6. Các Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương;

7. Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của 
HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026;
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8. Nghị quyết về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Công tác chuẩn bị kỳ họp
1. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 
a) Thường trực HĐND tỉnh
Xây dựng các báo cáo, tờ trình, của Thường trực HĐND tỉnh; phân công các 

Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
b) Các Ban HĐND tỉnh
- Chủ động thời gian làm việc với các cơ quan, đơn vị theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh; hoàn thành báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát 
chuyên đề trước ngày 27/10/2021.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh
- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết và báo cáo Thường 

trực HĐND tỉnh danh mục các dự án đầu tư công dự kiến trình HĐND tỉnh xem 
xét quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo 
nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 24/10/2021 để các Ban 
HĐND tỉnh thẩm tra nội dung đảm bảo thời gian theo luật định. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình; nội dung, chương 

trình của Thường trực HĐND tỉnh và các văn bản khác phục vụ kỳ họp trước 
ngày 24/10/2021 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định. 

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, sở Thông tin - Truyền 
thông và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu, các điều 
kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

- Tổng hợp toàn bộ các nội dung, chương trình và các văn bản khác phục 
vụ kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVII lên Cổng thông tin 
điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương: http://dbdc.haiduong.gov.vn/ 
và Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

4. Một số yêu cầu 
- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp soạn trên font 

chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman); 
- UBND tỉnh gửi tài liệu bằng văn bản giấy về Thường trực HĐND tỉnh 

và file văn bản điện tử (chuẩn) vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com để 
phục vụ công tác lưu trữ; đối với các văn bản được trình bày trực tiếp tại kỳ họp 
cần phải tóm tắt ngắn gọn (không quá 5 trang giấy khổ A4);

http://dbdc.haiduong.gov.vn/
mailto:congtachdnd@gmail.com
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- Trên cơ sở Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 
của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 
2021, đề nghị UBND tỉnh dự kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và 
một số nội dung liên quan khác trình tại kỳ họp cuối năm 2021 để Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp 
thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII của Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- UB MTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng, CV VP Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, Phượng.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
           CHÁNH VĂN PHÒNG

           
             Đỗ Khắc Hiếu
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