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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

_________________ 

 

Số: 218/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày  10 tháng 7 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT  

Xác nhận kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp  
thứ Bảy, thứ Tám, thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI,  

nhiệm kỳ 2016 - 2021 
________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

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 
(HĐND) năm 2015; 

Thực hiện Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ 
họp của HĐND; 

Xét Tờ trình số 291/TTr-HĐND ngày 02/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh 
về việc đề nghị xác nhận kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ 
họp thứ Bảy, thứ Tám, thứ Chín thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; ý kiến thảo 
luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nội dung 36 văn bản và xác nhận kết quả giải quyết 
những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám và thứ Chín thuộc 
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, Thường trực  HĐND tỉnh khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ủy ban 
nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện. 

(Có danh mục 36 văn bản chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này.  

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ Chín thông qua 
ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./. 
 CHỦ TỊCH 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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DANH MỤC  
Các văn bản thỏa thuận, thống nhất giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  

với Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám, thứ Chín 
 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 06/2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh) 
 

TT 
VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

 CỦA UBND TỈNH 
VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
THỎA THUẬN 

1.  Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 
16/11/2018 của UBND tỉnh về việc 
bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí 
cho Sở Công Thương 

Văn bản số 572/HĐND-KTNS ngày 
13/12/2018 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Công Thương 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Sở Công 
Thương để thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao năm 2018 số 
tiền: 2.303.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm linh ba triệu đồng), cụ 
thể: 
- Bổ sung Tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn - Lễ hội 
Nhãn Lồng năm 2018: 505.000.000 đồng; 
- Tổ chức Tuần lễ Nhãn Lồng Hưng Yên tại Trung tâm xúc tiến 
thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn: 760.000.000 đồng; 
- Tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản 
vùng đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên: 
1.038.000.000 đồng. 

2.  Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 
04/12/2018 của UBND tỉnh về cho 
phép sử dụng nguồn vốn chương 
trình MTQG xây dựng NTM từ ngân 
sách trung ương năm 2019 để điều 
chỉnh nguồn vốn thực hiện chương 
trình kiên cố hóa kênh mương và 
đường giao thông nông thôn năm 
2016; Phương án sử dụng nguồn vốn 
đầu tư phát triển từ ngân sách Trung 
ương giai đoạn 2019-2020 còn lại và 
nguồn vốn dự phòng ngân sách tập 
trung tỉnh giai đoạn 2016-2020 thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng 

Văn bản số 606/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về phương án sử dụng 
nguồn đầu tư phát triển từ ngân sách 
Trung ương giai đoạn 2019-2020 thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Hưng Yên 

Nhất trí phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân 
sách Trung ương giai đoạn 2019-2020 (sau khi đã được điều 
chỉnh nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương 
và đường giao thông nông thôn năm 2016 còn lại) và nguồn vốn 
dự phòng ngân sách tập trung tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 
để thực hiện các dự án, công trình như dự kiến danh mục dự án, 
công trình tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 04/12/2018 của 
UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư: 929.586 triệu đồng. 
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TT 
VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

 CỦA UBND TỈNH 
VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
THỎA THUẬN 

NTM tỉnh Hưng Yên 

3.  Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 
11/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh nguồn vốn các công trình 
do Công ty TNHH MTV khai thác 
công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu 
tư 

Văn bản số 607/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc điều chỉnh nguồn 
vốn các công trình do Công ty TNHH 
MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh 
làm chủ đầu tư 

Nhất trí đề nghị điều chỉnh 4 tỷ đồng (Bốn tỷ đồng) từ nguồn vốn 
bội chi ngân sách Nhà nước năm 2017 sang nguồn tăng thu tiền 
sử dụng đất năm 2018 của 02 công trình do UBND tỉnh quyết 
định điều chỉnh tại Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 
24/11/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: 
- Công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tưới cấp nguồn và 
tiêu ứng Võng Phan, huyện Phù Cừ: 2 tỷ đồng; 
- Công trình trạm bơm không ống cột nước thấp cấp nguồn và tiêu 
úng Cửa Gàn, thành phố Hưng Yên: 2 tỷ đồng. 

4.  Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 
21/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
bổ sung kinh phí cho UBND huyện 
Mỹ Hào để tổ chức đón bằng công 
nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2017 

Văn bản số 608/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc bổ sung sung kinh 
phí cho UBND huyện Mỹ Hào tổ chức 
đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2017 

Nhất trí bổ sung kinh phí cho UBND huyện Mỹ Hào số tiền: 
500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) để tổ chức đón Bằng 
công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 

5.  Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 
12/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
hoàn trả kinh phí ngân sách Trung 
ương 

Văn bản số 609/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc hoàn trả kinh phí 
ngân sách Trung ương 

Nhất trí đề nghị hoàn trả kinh phí ngân sách Trung ương số tiền: 
3.254.208.440 đồng (Ba tỷ hai trăm năm mươi tư triệu hai trăm 
linh tám nghìn bốn trăm bốn mươi đồng), cụ thể: 
- Hoàn trả kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt 
hại do bão số 1 và mưa lũ sau bão số 2 năm 2016 còn dư: 
850.208.440 đồng; 
- Hoàn trả kinh phí thực hiện một số công trình trên địa bàn tỉnh 
sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã chuyển nguồn từ 
năm 2016 sang năm 2017 còn dư: 2.404.000.000 đồng. 
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TT 
VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

 CỦA UBND TỈNH 
VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
THỎA THUẬN 

6.  Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 
07/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
trả nợ vốn vay ODA đầu tư dự án 
năng lượng nông thôn II và vốn vay 
thực hiện chương trình nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn năm 
2018 

Văn bản số 610/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc trả nợ vốn vay ODA 
đầu tư dự án năng lượng nông thôn II và 
vốn vay thực hiện chương trình nước 
sạch và vệ sinh nông thôn năm 2018 

- Nhất trí trích từ nguồn chi trả nợ lãi vay do chính quyền địa 
phương vay trong kế hoạch NSNN năm 2018 số tiền: 
1.145.360.103 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu ba 
trăm sáu mươi nghìn một trăm linh ba đồng) để trả nợ Chi nhánh 
NHPT khu vực Hải Dương - Hưng Yên khoản vay đầu tư Dự án 
Năng lượng nông thôn II. 
- Nhất trí trích từ tồn quỹ (kết dư) ngân sách cấp tỉnh năm 2017 số 
tiền: 5.476.884.497 đồng (Năm tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu, tám 
trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm chín bảy đồng) đã được xử lý 
trong kết dư quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 được 
HĐND tỉnh thông qua để trả nợ Bộ Tài chính khoản vay thực hiện 
chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

7.  Văn bản số 3694/UBND-TH ngày 
26/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy 
định tiêu chuẩn, định mức máy móc, 
thiết bị chuyên dụng đợt 2 năm 2018 
của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

Văn bản số 611/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc quy định tiêu chuẩn, 
định mức máy móc, thiết bị chuyên 
dùng đợt 2 năm 2018 của các đơn vị sự 
nghiệp y tế của tỉnh Hưng Yên 

Nhất trí quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 
dùng (đợt 2) năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Hưng Yên như đề nghị của UBND tỉnh tại 
Văn bản số 3694/UBND-TH ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh. 

8.  Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 
26/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
xử lý số dư dự toán năm 2017 và bổ 
sung kinh phí năm 2018 cho UBND 
thành phố Hưng Yên 

Văn bản số 612/HĐND-KTNS ngày 
27/12/2018 về việc xử lý số dư dự toán 
năm 2017 và bổ sung kinh phí năm 
2018 cho UBND thành phố Hưng Yên 

- Nhất trí về hủy số dư dự toán năm 2017 của UBND thành phố 
Hưng Yên và thu hồi về ngân sách tỉnh số tiền: 19.759.641.243 
đồng (Mười chín tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu sáu trăm bốn 
mốt nghìn hai trăm bốn ba đồng). 
- Bổ sung kinh phí năm 2018 của UBND thành phố Hưng Yên số 
tiền: 18.994.696.272 đồng (Mười tám tỷ chín trăm chín mươi tư 
triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm bảy hai đồng) từ 
nguồn thu hồi số dư dự toán năm 2017 của UBND thành phố 
Hưng Yên để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi đang thực hiện 
và đã có khối lượng hoàn thành, cụ thể: 
+  Chi trả gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng (xe cẩu nâng người 
làm việc trên cao phục vụ phòng chống thiên tai): 1.700.000.000 
đồng; 
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TT 
VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

 CỦA UBND TỈNH 
VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
THỎA THUẬN 

+ Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục: 3.929.250.381 
đồng; 
+ Cải tạo, nâng cấp đường Nhân Dục, phường Hiến Nam: 
6.788.630.622 đồng; 
+ Cải tạo nâng cấp đường Văn Miếu: 932.214.269 đồng; 
+ Cải tạo, nâng cấp đường Bạch Thái Bưởi (đoạn từ Nguyễn Văn 
Linh đến Trần Hưng Đạo): 2.669.192.000 đồng; 
+ Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Liên Phương (đoạn từ đường 
Dựng đến đường Ma): 2.975.409.000 đồng. 

9.  Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 
27/12/2018 của UBND tỉnh về việc 
điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách 
tỉnh năm 2018 

Văn bản số 624/HĐND-KTNS ngày 
28/12/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 
2018 

Nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách 
tỉnh năm 2018 của các công trình như Tờ trình số 189/TTr-UBND 
ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, cụ thể: 
- Dự án được điều chuyển vốn giảm là 12 dự án đã được bố trí 
vốn trong kế hoạch năm 2018 và thực hiện quyết toán hoàn thành 
còn dư vốn sử dụng không hết tiền là 4.969,2 triệu đồng. 
- Dự án được nhận điều chuyển vốn tăng gồm 04 dự án. Trong đó 2 
dự án trường mầm non đã được quyết toán còn thiếu vốn 943 triệu 
đồng và 2 dự án đang tích cực triển khai thực hiện còn thiếu vốn 
thanh toán là 4.026,2 triệu đồng. Tổng số tiền điều chuyển đến là 
4.969,2 triệu đồng 

10. Công văn số 179/UBND-TH ngày 
23/01/2019 của UBND tỉnh về việc 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 
tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và diện tích công trình 
sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự 
nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục) 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
 

Văn bản số 81/HÐND-KTNS ngày 
04/3/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng diện tích chuyên 
dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và diện tích công trình sự nghiệp thuộc 
cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực 
y tế, giáo dục) thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh 

Nhất trí để UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự 
nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục) thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh. 
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11. Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 
19/02/2019 của UBND tỉnh về việc 
bổ sung kinh phí thực hiện chế độ 
đối với cán bộ không đủ điều kiện về 
tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị 
định số 26/2015/NĐ-CP 

Văn bản số 82/HÐND-KTNS ngày 
04/03/2019 về việc bổ sung kinh phí 
cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh để 
thực hiện chế độ đối với cán bộ không 
đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị 
định số 26/2015/NĐ-CP 
 

Nhất trí bổ sung kinh phí cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh số 
tiền: 126.279.813 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm 
bảy mươi chín nghìn, tám trăm mười ba đồng) để thực hiện chế 
độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo Nghị định số 
26/2015/NĐ-CP. 

12. Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 
19/02/2019 và Tờ trình số 13/TTr-
UBND ngày 01/3/2019 của UBND 
tỉnh về việc bổ sung dự toán và phân 
bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Văn bản số 91/HÐND-KTNS ngày 
07/03/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 

Nhất trí bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn số tiền: 622.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi hai triệu 
đồng) để trả nợ những nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2018 và 
thực hiện các nhiệm vụ đầu năm 2019. 

13. Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 
05/3/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán phân bổ kinh phí cho các 
cơ quan, đơn vị để chi trả chế độ thôi 
việc theo nguyện vọng theo Nghị định 
số 46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010 
của Chính phủ và Quyết định số 
32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 
của UBND tỉnh 

Văn bản số 119/HÐND-KTNS ngày 
21/03/2019 về việc bổ sung dự toán 
phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn 
vị để chi trả chế độ thôi việc theo 
nguyện vọng theo Nghị định số 
46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010 của 
Chính phủ và Quyết định số 
32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 
của UBND tỉnh 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí số tiền: 
487.254.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm năm 
mươi tư nghìn đồng) để chi trả chế độ thôi việc theo nguyện vọng 
theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010 của Chính 
phủ và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 
UBND tỉnh, bao gồm: 
- Văn phòng Tỉnh ủy: 224.499.000 đồng; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 262.755.000 đồng. 

14. Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 
05/3/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và  phân bổ kinh phí cho 
Sở Y tế để tổ chức phát động chương 
trình sức khỏe Việt Nam tại Hưng Yên 

Văn bản số 120/HÐND-KTNS ngày 
21/03/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Y tế để tổ chức 
phát động chương trình sức khỏe Việt 
Nam tại Hưng Yên 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Sở Y tế số tiền: 
80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) để tổ chức phát động 
chương trình sức khỏe Việt Nam tại Hưng Yên năm 2019. 
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15. Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 
04/3/2019 của UBND tỉnh về việc 
chấp thuận bổ sung danh mục dự án 
cần thu hồi đất và danh mục dự án sử 
dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 
2019 trên địa bàn tỉnh 

Văn bản số 121/HÐND-KTNS ngày 
21/03/2019 về việc bổ sung danh mục 
dự án cần thu hồi đất và phê duyệt dự 
án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha 

Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu đồi đất và phê duyệt 
danh mục sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 đối với dự 
án Khu nhà ở xã Nhân Hòa (địa điểm: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào) với tổng diện tích thu hồi đất 10,9ha; trong đó sử dụng đất 
trồng lúa 9,1ha. 

16. Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 
20/3/2019 của UBND tỉnh về việc 
giao vốn nước ngoài năm 2019 của 
dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và 
an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên 

Văn bản số 137/HÐND-KTNS ngày 
26/03/2019 về việc giao vốn nước ngoài 
năm 2019 của dự án cạnh tranh ngành 
chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh 
Hưng Yên 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ số tiền: 5.000.000.000 đồng 
(Năm tỷ đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu (vốn nước ngoài) 
cho Ban Quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn 
thực phẩm tỉnh Hưng Yên. 

17. Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 
01/4/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và phân bổ kinh phí cho 
Sở VHTTDL để hỗ trợ các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa được công nhận lại sau 5 năm, 
giai đoạn 2014-2018 

Văn bản số 169/HÐND-KTNS ngày 
22/04/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để hỗ trợ các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
được công nhận lại sau 5 năm 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ số tiền: 155.124.000 đồng 
(Một trăm năm mươi lăm triệu một trăm hai mươi tư nghìn đồng) 
để hỗ trợ 62 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
được công nhận lại sau 5 năm, giai đoạn 2014-2018. 

18. Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 
01/4/2019 của UBND tỉnh về việc 
điều chuyển kinh phí thực Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 
2019 

Văn bản số 170/HÐND-KTNS ngày 
22/04/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 

Nhất trí điều chuyển nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
Y tế - Dân số năm 2019, Dự án an toàn thực phẩm số tiền : 
390.600.000 đồng (Ba trăm chín mươi triệu sáu trăm nghìn đồng) từ 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) sang giao dự toán cho 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Sở NNPTNT) 
để thực hiện hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất và 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản năm 2019. 

19. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 
01/4/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và phân bổ kinh phí 
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực 
hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành 
chính năm 2019 

Văn bản số 171/HÐND-KTNS ngày 
22/04/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Sở Kế hoạch và 
Đầu tư để thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
năm 2019 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Sở Kế hoạch và 
Đầu tư số tiền: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) để thực 
hiện các hoạt động Thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 
2019. 
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20. Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 
01/4/2019 của UBND tỉnh về việc 
giao dự toán năm 2019 và chuyển số 
dư tài khoản tiền gửi cho Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên 

Văn bản số 172/HÐND-KTNS ngày 
22/04/2019 về việc giao dự toán năm 
2019 và chuyển số dư từ khoản tiền gửi 
cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Hưng Yên 

- Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2019 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh số tiền: 25.850 triệu 
đồng (Hai mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn 
ngân sách nhà nước năm 2019 cho 03 đơn vị: Trung tâm Y tế dự 
phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền 
thông giáo dục sức khỏe để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trực thuộc Sở Y tế. 
- Chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi còn lại của Trung tâm Y 
tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 
Truyền thông giáo dục sức khỏe cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh số tiền: 1.713.242.816 đồng (Một tỷ bảy trăm mười ba 
triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm mười sáu đồng). 

21. Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 
01/4/2019 của UBND tỉnh về việc tạm 
giao số lượng người làm việc đối với 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 
Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

Văn bản số 173/CV-HĐND ngày 
22/04/2019 về việc tạm giao số lượng 
người làm việc đối với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế 
huyện, thành phố 

- Đồng ý điều chuyển 101 người làm việc của 03 đơn vị: Trung 
tâm Y tế dự phòng (60 người), Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản (29 người) và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức 
khỏe (12 người) để tạm giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Hưng Yên. 
- Đồng ý điều chuyển số lượng người làm việc được giao năm 
2019 của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, 
thành phố và số lượng người làm việc của các Trạm Y tế xã, 
phường, thị trấn giải thể để tạm giao cho Trung tâm Y tế huyện, 
thành phố trực thuộc Sở Y tế, cụ thể: TTYT TP Hưng Yên 87 
người, TTYT huyện Tiên Lữ 162 người, TTYT huyện Phù Cừ 
119 người, TTYT huyện Ân Thi 128 người, TTYT huyện Kim 
Động 130 người, TTYT huyện Khoái Châu 208 người, TTYT 
huyện Văn Giang 128 người, TTYT huyện Văn Lâm 120 người, 
TTYT huyện Mỹ Hào 90 người, TTYT huyện Yên Mỹ 99 người. 

22. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 
03/5/2019 của UBND tỉnh về bổ sung 
dự toán và phân bổ kinh phí cho Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy để biên tập, biên 
soạn và phát hành sách "Tuyển chọn 

Văn bản số 191/HÐND-KTNS ngày 
03/05/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy để biên tập, biên soạn và phát 
hành sách "Tuyển chọn tác phẩm văn 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, số tiền: 282.850.000 đồng (Hai trăm tám hai triệu, tám 
trăm năm mươi nghìn đồng) để biên soạn, in ấn phát hành sách 
“"Tuyển chọn tác phẩm văn học, báo chí về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". 
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tác phẩm văn học, báo chí về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức phong 
cách Hồ Chí Minh" 

học, báo chí về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí 
Minh" 

23. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 
03/5/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và phân bổ kinh phí 
cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức 
Chương trình giao lưu nghệ thuật với 
chủ đề "Hưng Yên đinh ninh lời 
Bác" 

Văn bản số 192/HÐND-KTNS ngày 
03/05/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn 
vị để tổ chức Chương trình giao lưu 
nghệ thuật với chủ đề "Hưng Yên đinh 
ninh lời Bác" 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho các cơ quan, 
đơn vị số tiền 1.115.000.000 đồng (Một tỷ một trăm mười lăm 
triệu đồng) để tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ 
đề "Hưng Yên đinh ninh lời Bác", trong đó: 
- Văn phòng Tỉnh ủy: 200.000.000 đồng; 
- Báo Hưng Yên: 50.000.000 đồng; 
- Cơ quan Sở VHTTDL: 670.000.000 đồng; 
- Nhà hát chèo: 50.000.000 đồng; 
- Công an tỉnh: 50.000.000 đồng; 
- Đài PTTH tỉnh: 95.000.000 đồng. 

24. Văn bản số 946/UBND-TH ngày 
26/4/2019 của UBND tỉnh về việc 
quy định tạm thời tiêu chuẩn, định 
mức máy móc thiết bị chuyên dùng 
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Văn bản số 193/HÐND-KTNS ngày 
03/05/2019 về việc quy định tạm thời 
tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Nhất trí về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc 
thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh như Văn 
bản đề nghị của UBND tỉnh. 

25. Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 
21/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
cân đối, điều chỉnh số lượng người 
làm việc năm 2019 trong các đơn vị 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ 
 

Văn bản số 230/HÐND-BPC ngày 
23/05/2019 về việc điều chỉnh cơ cấu 
biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp 
GD và ĐT thuộc huyện Yên Mỹ năm 
2019 

- Nhất trí điều chỉnh giảm 18 biên chế dự kiến bố trí là giáo viên 
văn hóa trong các Trường Tiểu học công lập huyện Yên Mỹ từ 
459 người xuống còn 441 người.  
- Điều chỉnh tăng 18 giáo viên văn hóa cho các Trường Trung 
học cơ sở từ 390 người lên 408 người. 
 

26. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 
15/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh biên chế công chức năm 
2019 đối với Văn phòng UBND tỉnh 
và Sở Thông tin và Truyền thông 

Văn bản số 231/HÐND-BPC ngày 
23/05/2019 về việc điều chỉnh biên chế 
công chức của Văn phòng UBND tỉnh 
và Sở Thông tin và Truyền thông 

Nhất trí điều chuyển 01 biên chế công chức thuộc Sở Thông tin 
và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh để bố trí làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên. 
Theo đó, biên chế công chức năm 2019 của Sở Thông tin và 
Truyền thông giảm từ 22 biên chế xuống còn 21 biên chế; biên 
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chế công chức năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh tăng từ 51 
biên chế lên thành 52 biên chế. 

27. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 
02/05/2019 của UBND tỉnh về việc 
hỗ trợ kinh phí triển khai công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Văn bản số 232/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc hỗ trợ kinh phí triển 
khai công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng 

Nhất trí bổ sung kinh phí cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tỉnh số tiền: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) để 
thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 142/KH-
UBND ngày 12/12/2018 (tổ chức 2 hội nghị phổ biến chính sách, 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). 

28. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 
08/5/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ 
trợ kinh phí cho cơ quan Thông tấn 
xã Việt Nam tại Hưng Yên để thực 
hiện thông tin tuyên truyền 

Văn bản số 233/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc hỗ trợ kinh phí cho 
cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt 
Nam tại Hưng Yên để thực hiện thông 
tin tuyên truyền 

Nhất trí hỗ trợ kinh phí cho cơ quan thường trú Thông tấn xã 
Việt Nam tại Hưng Yên số tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm 
năm mươi triệu đồng) để thực hiện thông tin, tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh. 

29. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 
14/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh bổ sung nguồn vốn phân 
bổ xây dựng cầu GTNT xã Đoàn 
Đào, huyện Phù Cừ 

Văn bản số 234/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung 
nguồn vốn phân bổ xây dựng cầu 
GTNT xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ 

Nhất trí điều chỉnh số tiền 2.869 triệu đồng (Hai tỷ tám trăm sáu 
mươi chín triệu đồng) phân bổ cho dự án công trình cầu GTNT xã 
Đoàn Đào, huyện Phù Cừ từ nguồn ngân sách tập trung (Tại Nghị 
quyết số 182/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh 
và Quyết định 3034/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 
tỉnh), sang nguồn sử dụng đất còn dư dự toán bị hủy năm 2018 của 
dự án VLAP (kinh phí đo đạc lập hồ sơ địa chính 4 huyện Ân Thi, 
Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang). 

30. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 
15/5/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ 
trợ kinh phí cho thị xã Mỹ Hào tổ 
chức Lễ công bố Nghị quyết của 
UBTVQH về thành lập thị xã Mỹ 
Hào và đón nhận Huân chương độc 
lập hạng Ba 

Văn bản số 235/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc hỗ trợ kinh phí cho 
thị xã Mỹ Hào tổ chức Lễ công bố Nghị 
quyết của UBTVQH về thành lập thị xã 
Mỹ Hào và đón nhận Huân chương độc 
lập hạng Ba 

Nhất trí hỗ trợ kinh phí cho thị xã Mỹ Hào số tiền: 1.500.000.000 
đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) để tổ chức Lễ công bố Nghị 
quyết của UBTVQH về thành lập thị xã Mỹ Hào và đón nhận 
Huân chương độc lập hạng Ba. 

31. Công văn số 1126/UBND-TH ngày 
17/5/2019 của UBND tỉnh về việc mua 
sắm trang phục dân quân tự vệ năm 
2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Văn bản số 236/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc mua sắm trang phục 
dân quân tự vệ năm 2019 của Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh 

Nhất trí về chủ trương mua sắm đối với gói thầu: Mua sắm trang 
phục dân quân tự vệ năm 2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với 
tổng giá trị gói thầu: 12.722.832.000 đồng (Mười hai tỷ, bảy 
trăm hai mươi hai triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng). 
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32. Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 
17/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt danh mục dự án cần thu 
hồi đất và danh mục dự án sử dụng 
đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 

Văn bản số 237/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc bổ sung danh mục 
dự án cần thu hồi đất năm 2019 

Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 
đối với: Dự án đầu tư Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp 
Như Quỳnh; dự án thu hồi đất tại thị trấn Như Quỳnh và xã Đình 
Dù, huyện Văn Lâm với tổng diện tích 36,55ha. 

33. Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 
16/5/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và phân bổ kinh phí 
cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xử 
lý bom, mìn tồn đọng sau chiến tranh 

Văn bản số 238/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc bổ sung dự toán và 
phân bổ kinh phí cho Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh để xử lý bom, mìn tồn đọng sau 
chiến tranh 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh số tiền:  80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) để 
thực hiện nhiệm vụ xử lý bom, mìn tồn đọng sau chiến tranh,. 
Trong đó: 
- Chi phí vật liệu: 21.530.000 đồng; 
- Chi phí nhân công: 36.500.000 đồng; 
- Chi phí máy: 21.270.000 đồng; 
- Chí phí khác: 700.000 đồng. 

34. Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 
08/5/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 
sung dự toán và phân bổ kinh phí 
cho UBMTTQVN tỉnh để tổ chức 
Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 
2019-2021 

Văn bản số 239/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc bổ sung kinh phí 
cho UBMTTQVN tỉnh để tổ chức Đại 
hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-
2024 

Nhất trí bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh để hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 
Hưng Yên tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 
số tiền: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

35. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 
09/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

Văn bản số 240/HÐND-KTNS ngày 
23/05/2019 về việc hoàn trả tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước 

Đồng ý chủ trương hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước số tiền 
149.695.425.000 đồng (Một trăm bốn chín tỷ, sáu trăm chín 
mươi lăm triệu, bốn trăm hai lăm nghìn đồng). Trong đó trả nợ 
gốc là 148.500.000.000 đồng; chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ 
nhà nước và quá hạn là 1.195.425.000 đồng, từ các nguồn đã 
được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 như sau: 
- Nguồn thu tiền sử dụng đất 54.695.425.000 đồng (gồm: trả nợ 
gốc 53.500.000.000đồng; trả chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ 
nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn là 
1.195.425.000 đồng). 
- Nguồn bội thu trả nợ gốc (giảm chi đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách tập trung) 95.000.000.000 đồng. 
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36. Văn bản số 1200/UBND-TH ngày 
23/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh năm 2019 

Văn bản số 255/HÐND-KTNS ngày 
31/5/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các 
cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh năm 2019 

Nhất trí với danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, 
thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019 đã được Bộ Y tế 
thống nhất tại Công văn số 2258/BYT-TB-CT ngày 25/4/2019. 
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