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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XVII 

(Tài liệu gửi đại biểu) 
Ơ 

Thời gian: 1/2 ngày. Từ 07 giờ 30’ ngày 11/8/2022 

 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30’ - Kỳ họp không 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: 

I. UBND tỉnh trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình: 

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 

dự kiến kế hoạch năm 2023; 

2. Tờ trình về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và 

đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; 

3. Tờ trình về việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

II. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung: 

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 

dự kiến kế hoạch năm 2023; 

2. Tờ trình, DTNQ về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh 

Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; 

3. Tờ trình, DTNQ về việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

III. Thảo luận về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh. 

* HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết: 

1. Nghị quyết về Dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023 của 

tỉnh Hải Dương. 

2. Nghị quyết về chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và 

đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; 
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3. Nghị quyết về ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
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