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Thời gian: 2,5 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2021. 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00’. 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’. 

 

Ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00’ (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 tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình tâm tư, nguyện 

vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khoá XVII. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các 

cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Tờ trình về quy định hệ thống định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 
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5. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Tờ trình Quy định mức hỗ trợ đối với cơ 

sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo 

viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

7. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm 

ANTT năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

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

tỉnh năm 2021. 

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

sát nhân dân tỉnh năm 2021. 

10. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: 

- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 

tế năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 

11. Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh: 

-  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ VHXH năm 2021 và kế 

hoạch phát triển VHXH năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 

đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ 

em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

12. Ban pháp chế HĐND tỉnh: 

- Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật năm 2021. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xử lý đối với 

các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện 

diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
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Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’. 

- Các đại biểu thảo luận tại Tổ 

- Chia tổ và gợi ý nội dung thảo luận 

* Đề nghị mỗi Tổ phân công từ 02 đến 03 đại biểu tham gia phát biểu tại 

phiên thảo luận, chất vấn Hội trường. 

 

 

Ngày 07 tháng 12 năm 2021  

(Truyền hình trực tiếp) 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00’ 

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện thảo luận, chất vấn tại Hội trường. 

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

- Thảo luận tại Hội trường; 

- Chất vấn và trả lời chất vấn. 

 

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30’ 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung chất vấn. 

 

Ngày 08 tháng 12 năm 2021 

(Truyền hình trực tiếp) 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00’ 
 

- Chủ tịch UBND tỉnh: báo cáo tiếp thu và giải trình 
 

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết: 

1. Dự thảo Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển loại rừng. 

3. Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối 

quốc lộ 37, thành phố Chí Linh. 
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4. Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 

5. Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 

2022 và giai đoạn 2023-2025. 

6. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022. 

7. Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

thu chi ngân sách địa phương năm 2022. 

8. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh 

Hải Dương năm 2020. 

9. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án 

thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo. 

10. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. 

11. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ban hành quy định về 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. 

12. Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

13. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh. 

14. Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với 

các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy 

nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương. 

15. Dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2030. 

16. Dự thảo Nghị quyết kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

tỉnh năm 2022. 

17. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo 

http://dbdc.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2015/NQ/NQ%2025_HDND.pdf
http://dbdc.haiduong.gov.vn/images/2020/Ky%2015/NQ/NQ%2025_HDND.pdf
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Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

18. Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

19. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá 

đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hải Dương. 

20. Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào 

sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.  

21. Dự thảo Nghị quyết  quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để 

đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

22. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh năm 2022. 

23. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND 

tỉnh năm 2022. 

24. Dự thảo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5, HĐND 

tỉnh khoá XVII. 

- 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. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Hải Dương. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 3 năm 2022-2024. 

- Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020. 

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai 

- HĐND tỉnh khoá XVII. 

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 của UBND tỉnh và những 

vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022. 

- 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 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

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

- Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ban hành quy định về 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. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng mới Nhà điều trị bệnh viện tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện 

Tâm thần Hải Dương. 

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa 

nhà Hội trường UBND tỉnh. 

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa 

một số hạng mục tầng 1 và sân đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ sở 

trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương). 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, 

trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng nâng tầng 3, 4 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp 
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học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học 

bộ môn cũ 3 tầng trường Trung học phổ thông Kinh Môn, thị xã Kinh Môn. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa 

Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở 

Nội vụ) và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dưng Nhà lớp học bộ môn 03 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang. 

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa 

chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà 

lớp học 03 tầng 12 phòng trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách. 

- Tờ trình về điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh quyết 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. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết “Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội 

đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục 

dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương”. 

- Tờ trình về công tác phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2030. 

- Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022. 

- Tờ trình về Quyết định phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng và 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư 

xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37, thành phố Chí Linh. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa 

cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 

- Tờ trình Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2022 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai 

đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 
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24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương. 

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích 

nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

3. Báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh  

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khoá XVII 

năm 2021. 

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

tỉnh khóa XVII. 

- Tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022. 

- Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022. 

- Chia tổ và gợi ý nội dung thảo luận 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách HĐND 

tỉnh về “Việc chấp hành pháp luật về xử lý nước thải tập trung tại các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội HĐND 

tỉnh về “Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở khám chữa bệnh 

công lập trên địa bàn tỉnh”. 

- 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. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác 

- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính 

quyền năm 2021. 

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động 

của Đoàn ĐBQH tỉnh. 

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục trưởng Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh năm 2021. 

                    

                         HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 


