
DANH MỤC VĂN BẢN

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-HĐND ngày        tháng 12 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khoá XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Chương trình hành động của Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Tờ trình và Nghị quyết về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải 

Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban hai cấp Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) nhiệm kỳ 2021-2026.
6. Hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
7. Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Thông báo phân công theo dõi, hướng dẫn hoạt động đối với HĐND cấp huyện.
9. Quy chế Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026.
10. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII.
11. Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương.
12. Quyết định kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương.
13. Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương.
14. Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương.
15. Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban biên tập và Tổ thư ký Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân 

cử tỉnh Hải Dương.
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