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    Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
––––––– 

 
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  
năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 498/TTr-TTHĐND ngày 26/11/2018 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận và kết quả biểu 
quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 
Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 191 /NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh) 

______________________________ 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND 
tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật và yêu cầu 
thực tế của tỉnh; tạo sự chủ động cho các cơ quan có liên quan để chuẩn bị, tổ 
chức thực hiện tốt các kỳ họp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng các kỳ 
họp HĐND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này 
và chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động chuẩn bị nội dung, tài liệu (nhất là các 
đề án, chương trình dự kiến trình tại kỳ họp) phục vụ các kỳ họp HĐND theo đúng 
quy định của pháp luật, đúng tiến độ, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 
chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ; đảm bảo tổ chức thành 
công các kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Số lượng tổ chức kỳ họp: 03 kỳ. 

2. Thời gian tổ chức các kỳ họp 

- Kỳ thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề): Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2019; 

- Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ): Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2019; 

- Kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp thường lệ): Dự kiến vào đầu tháng 12/2019; 

3. Địa điểm: Hội trường 408 - Trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP 

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh; các Ủy viên UBND, Chánh án TAND tỉnh, 
Viện trưởng VKSND tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh. 

2. Khách mời tham dự kỳ họp 



  Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; 
Đại biểu các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi tỉnh; 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác 
đại biểu; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các vị ĐBQH tỉnh; Đại diện 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng các Tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh; Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Đại diện Lãnh đạo các 
Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH; Chủ tịch các Hội: Chữ 
Thập đỏ, Văn học - Nghệ thuật, Nhà báo, Đông y; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan hữu quan 
và cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh. 

IV. NỘI DUNG 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 3250/UBND-VP ngày 
12/11/2018 về việc đăng ký nội dung trình tại các kỳ họp trong năm 2019; 
Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung các kỳ họp như sau.  

A. Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề, tháng 3 năm 2019) 

1. Các Tờ trình 

- Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hưng 
Yên đến năm 2025, định hướng 2030; 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hưng 
Yên đến năm 2025, định hướng 2030; 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ngành nghề nông thôn tỉnh Hưng 
Yên đến năm 2025, định hướng 2030; 

- Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông 
Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, định hướng 2050; 

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 292/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày 
công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ;  

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 90/NQ-HĐND và 
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với 
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, khu phố; 

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/2015/NQ-
HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí 
phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C. 

2. Các Báo cáo thẩm tra 



3. Thông qua các nghị quyết 

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của cơ quan trình, Báo cáo thẩm tra của 
các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua và ban 
hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

B. Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ, tháng 7 năm 2019) 

1. Xem xét các Báo cáo, Tờ trình 

1.1. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

1.2. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu 6 tháng cuối năm 2019 của: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

 1.3. Các Tờ trình: 

- Quy định về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên; 

- Quy định về chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 
15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp 
các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha 
năm 2019; 

- Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với 
huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên; 

- Một số nội dung quan trọng khác. 

1.4. Các Báo cáo thẩm tra. 

1.5. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 
kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVI. 

1.6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín. 

1.7. Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây 
dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

2. Tổ chức các phiên thảo luận 

Các tổ chức thảo luận tại Tổ và thảo luận tại Hội trường về các nội dung 
trong nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh. 

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 



Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề mà cử tri quan tâm và ý kiến 
chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn 
và trả lời chất vấn theo luật định. 

4. Thông qua các Nghị quyết 

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của cơ quan trình, Báo cáo thẩm tra của 
các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua và ban 
hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

C. Kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp thường lệ, tháng 12 năm 2019) 

1. Xem xét các Báo cáo, Tờ trình 

1.1. Các Báo cáo kết quả công tác năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
năm 2020 về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân 
sách; đầu tư công; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

1.2. Báo cáo công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 
2020 của: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 
Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

1.3. Các Tờ trình: 

- Giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính 
của tỉnh Hưng Yên; 

- Giao số lượng người làm việc năm 2020 trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập, các Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm 
việc của tỉnh Hưng Yên; 

- Sắp xếp, sát nhập các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh chưa đủ tiêu chuẩn 
theo quy định; 

- Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh từ 
nay đến năm 2021; 

- Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha 
năm 2020; 

- Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên áp dụng từ ngày 
01/01/2020. 

- Một số nội dung quan trọng khác. 

1.4. Các Báo cáo thẩm tra. 

1.5. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

1.6. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 
kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh. 

1.7. Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 
năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020. 

2. Tổ chức các phiên thảo luận 



Các Tổ chức thảo luận tại Tổ và thảo luận tại hội trường về các nội dung 
trong chương trình kỳ họp HĐND tỉnh. 

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề mà cử tri quan tâm và ý kiến 
chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn 
và trả lời chất vấn theo luật định. 

4. Thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của cơ quan trình, Báo cáo thẩm tra của 
các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua và ban 
hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp theo quy định; 

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp, tổ 
chức tiếp xúc cử tri theo quy định; 

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự 
thảo Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban 
HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp; công tác giám sát theo quy định của 
pháp luật; 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ 
chức các kỳ họp. 

2. UBND tỉnh 

Đề xuất các nội dung, Đề án trình tại kỳ họp; chỉ đạo chuẩn bị các Đề án, 
Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, 
đúng thời gian theo quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo 
UBMTTQ Việt Nam huyện, thành phố, Thường trực HĐND cùng cấp, các Tổ 
đại biểu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh. Tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo 
tại kỳ họp. 

4. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh: 

Chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, một năm trình HĐND tỉnh theo 
quy định của pháp luật; đề xuất nội dung khác theo quy định. 

5. Các Ban của HĐND tỉnh 

- Thẩm tra các Đề án, Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo sự 
phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Báo cáo công tác 6 tháng, một năm của Ban theo quy định. 



6. Văn phòng HĐND tỉnh 

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị, thực hiện tốt Kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan 
chuẩn bị, gửi tài liệu phục vụ kỳ họp đúng thời gian quy định; thực hiện nhiệm vụ 
thư ký kỳ họp, đảm bảo các điều kiện cần thiết./. 

–––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


