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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ 8- KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 (Chương trình gửi đại biểu) 

 

I. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 07h30’, thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

II. Khai mạc kỳ họp 

- 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. 

 III. Nội dung, chương trình kỳ họp 

1. Thông qua các tờ trình của UBND tỉnh 

- Tờ trình về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

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

phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 

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

dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường 

dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn. 

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

dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) 

- Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Nhị 

Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới - giai đoạn 2). 

2. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 

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

hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây 

dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
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- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, 

thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn. 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường 

tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) 

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới - 

giai đoạn 2). 

3. HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường: Các đại biểu thảo luận về nội 

dung trình tại kỳ họp theo sự điều hành của chủ toạ. 

4. HĐND tỉnh nghe và thông qua các dự thảo nghị quyết 

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, 

phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đầu tư 

xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với 

đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn. 

- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đầu tư 

xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390). 

- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới - giai đoạn 2). 
 

                       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

 

 

 

 


