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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

 

Trong 2,5 ngày từ 13-15/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII đã 

tiến hành Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Tham dự kỳ họp có 

đại diện lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Kiểm toán nhà nước Khu vực II; các 

vị đại biểu Quốc hội khoá XIV bầu trên địa bàn tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các văn phòng: 

Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đại diện một số đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đại diện một số cơ 

quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương. 

Với không khí nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định, 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, 

chương trình đề ra. 

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP 

1. Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá toàn diện kết 

quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác đầu 

tư công, dự toán thu, chi ngân sách; tình hình phòng, chống vi phạm pháp luật 

và tội phạm; công tác bảo vệ môi trường; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 

2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội 

dung chất vấn tại kỳ họp thứ 10; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ 

họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh về: Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 

2020; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng 
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nhân dân tỉnh về: Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2019; Việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo giai đoạn 2016 - 2018. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng 

chính quyền năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo cáo của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự về kết quả 

công tác năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. 

- Xem xét, biểu quyết thông qua 24 tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết 

(nội dung cụ thể được nêu ở phần II của Thông báo này).    

2. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn 

Kỳ họp đã dành 01 buổi thảo luận tại Hội trường với 13 ý kiến phát biểu, 

47 phiếu thảo luận; 01 ngày chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp về 04 lĩnh vực 

chất vấn với 10 câu hỏi, 23 đại biểu chất vấn với 46 lượt chất vấn trực tiếp; có 

01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thủ trưởng các sở, ngành liên quan giải 

trình, làm rõ các nội dung. Ngoài ra đã có 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ họp qua đường dây nóng. Bên cạnh đó, trước kỳ họp 13 Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức thảo luận tổ tại các địa phương, có hơn 430 đại biểu tham gia 

với 209 ý kiến phát biểu, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chuyên 

sâu và có tính thực tiễn. 

Qua thảo luận tại tổ trước kỳ họp, tại hội trường và tổng hợp phiếu lấy ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đa số ý kiến nhất trí cao với nội dung 

các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Một số ý kiến đề 

nghị bổ sung, làm rõ thêm một số đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế 

trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị quan tâm, 

tập trung một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 

năm 2020. Ngoài ra, các ý kiến còn phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, bổ sung 

thêm về nội dung các quy định và tính khả thi của một số chính sách Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, 

Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, đề án, 

tờ trình, dự thảo nghị quyết. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện theo nhóm vấn 

đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm và được lựa chọn trên các ý kiến đề xuất theo 

hình thức bỏ phiếu của các đại biểu. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn 

đề vừa có tính chiến lược, vừa cấp thiết trong đời sống kinh tế - xã hội được cử 

tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, như: Việc công nhận đất ở 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 18/12/1980; Việc tranh chấp đất 
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rừng, đất lâm nghiệp; việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân bị 

chồng lấn từ nhiều năm chưa xử lý được; Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn 

năm 2019 không đạt kế hoạch; nhiều dự án đã được thống nhất chủ trương 

nhưng chưa được triển khai; Việc đầu tư các nhà máy xử lý rác, dự án cấp nước 

sạch chậm tiến độ; Giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý nhà 

nước về xuất khẩu lao động thời gian tới; Công tác cải cách tư pháp những năm 

qua chưa đạt yêu cầu đề ra; chất lượng giải quyết, xét xử nói chung của tòa án 

nhân dân 2 cấp vẫn còn hạn chế. 

Cùng với việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh đã chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản 16 nội dung 

trên 8 lĩnh vực.  

Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có giải trình, 

tiếp thu về các nội dung chất vấn và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kết luận phiên 

chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời 

chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn. 

 3. Tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối 

với ông Phan Tấn Linh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, do 

chuyển công tác. 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 24 nghị quyết 

tại kỳ họp: 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Trên cơ sở đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 

năm 2019, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, để hoàn thành các chỉ tiêu, kế 

hoạch đặt ra trong năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra một số mục tiêu, 

chỉ tiêu: 

 a) Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều 

hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh. Huy động tối đa các nguồn lực, tạo các động lực tăng trưởng mới, thúc 

đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung thu hút, phát triển công nghiệp 

phụ trợ, dịch vụ logistich. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững 

và mỗi xã một sản phẩm, trọng tâm là phát triển sản xuất, chế biến, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân, là điều kiện để đưa tỉnh 
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đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch. 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, tập trung đầu tư 

hạ tầng đô thị…. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt chính sách lao động, việc 

làm, an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, 

chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn 

đọng. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Quan tâm cao, hành động kiên quyết để 

phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015- 2020. 

b) Các chỉ tiêu chủ yếu  

Về kinh tế: (1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 10,5 - 11%; (2) Sản lượng 

lương thực đạt trên 51 vạn tấn; (3) Giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đạt trên 90 

triệu đồng/ha; (4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36 nghìn tỷ 

đồng; (5) Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 1,2 tỷ USD; (6) Tổng thu ngân 

sách trên địa bàn đạt trên 14.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 7.200 tỷ 

đồng, thu xuất nhập khẩu 6.800 tỷ đồng;  

Về xã hội: (7) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) dưới 3%; (8) Tỷ lệ 

dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; (9) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5%; (10) Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 26 

giường; (11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. (12) Tỷ lệ trường đạt 

chuẩn quốc gia phấn đấu đạt 83%. 

Về môi trường: (13) Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt trên 95%; 

(14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%. 

Về nông thôn mới: (15) Thêm ít nhất 20 xã và 03 huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, 200 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, 1.500 vườn mẫu đạt chuẩn; có từ 70 - 

90 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP. 

2. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương 

năm 2018 

 Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018: 35.404.946 triệu đồng; Tổng 

chi ngân sách địa phương: 28.700.644 triệu đồng;  ết dư ngân sách địa phương: 

229.471 triệu đồng  trong đó ngân sách tỉnh 99.743 triệu đồng; ngân sách huyện, 

thành phố, thị xã 76.390 triệu đồng; ngân sách xã, phường, thị trấn 53.337 triệu 

đồng). 

3. Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2019 
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Tổng thu ngân sách địa phương: 17.993.072 triệu đồng  trong đó thu thuế, 

phí: 6.990.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.700.000 triệu 

đồng). Tổng chi ngân sách địa phương: 17.993.072 triệu đồng. 

 Phân bổ vốn đầu tư phát triển: 4.847.678 triệu đồng; chi thường xuyên: 

10.685.860 triệu đồng. 

4. Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020 

- Biên chế hành chính nhà nước: 2.294 biên chế  trong đó khối sở, ban, 

ngành: 1.274 biên chế; khối huyện, thị xã, thành phố: 1.020 biên chế). 

- Biên chế sự nghiệp nhà nước: 26.502 biên chế  trong đó sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo: 22.247 biên chế; sự nghiệp Y tế: 2.921 biên chế; sự nghiệp văn 

hóa: 402 biên chế; sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 183 biên chế; sự nghiệp 

thông tin, truyền thông: 98 biên chế; sự nghiệp khác: 651 biên chế; tổ chức hội, 

đoàn thể: 96 biên chế). 

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 333 chỉ tiêu, 

trong đó: Cơ quan hành chính 186, đơn vị sự nghiệp 139, tổ chức hội 08. 

5. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu 

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 

- Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh với 936 công trình, dự án, tổng diện tích 2.608,32 ha. 

- Thông qua danh mục các công trình dự án xin chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh với 

637 công trình, dự án có tổng diện tích 1.036,44 ha.  

6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 

chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 

- Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua xe chuyên dùng vận chuyển rác thải, tối 

đa 700 triệu đồng/xe  chỉ hỗ trợ 01 xe/hợp tác xã) cho hợp tác xã môi trường 

thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải theo địa bàn cụm xã. 

- Hỗ trợ 01 lần 70% kinh phí mua thùng rác, xe thu gom rác: Tối đa 25 

triệu đồng/hợp tác xã; Tối đa 15 triệu đồng/tổ, đội vệ sinh môi trường (trừ địa 

bàn đã có hợp tác xã môi trường được hỗ trợ).  

- Hỗ trợ 70% kinh phí mua chế phẩm sinh học để xử lý mùi trong quá 

trình thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt (chỉ hỗ trợ những hợp tác 

xã môi trường, tổ, đội vệ sinh môi trường hoạt động thu gom, vận chuyển có sử 
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dụng bãi tập kết hoặc bãi trung chuyển rác trên địa bàn xã): Đối với hợp tác xã 

môi trường: Tối đa 15 triệu đồng/Hợp tác xã/năm; Tối đa 10 triệu đồng/tổ, đội 

vệ sinh môi trường/năm  trừ địa bàn đã có hợp tác xã môi trường được hỗ trợ).”  

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông về 

phân loại rác tại nguồn, tối đa: 15 triệu đồng/xã, phường/năm.” 

- Hỗ trợ mua thùng rác phục vụ phân loại rác tại hộ gia đình: 02 thùng/hộ, 

tối đa 100.000 đồng/hộ” chỉ hỗ trợ 01 lần, áp dung đối với địa phương đã có hệ 

thống thu gom, vận chuyển, xử lý đồng bộ).” 

7. Nghị quyết thực hiện “Cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo” 

a) Năm 2020: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại 70 xã, 

phường, thị trấn chưa hoàn thành theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 

13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đo đạc lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ 

địa chính 6 xã, phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng  thị xã Kỳ Anh) với tổng 

diện tích dự kiến 7121ha; Cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa 

chính đối với các thửa đất đã có biến động từ khi hoàn thành đo đạc đưa bản đồ 

địa chính vào sử dụng đến nay (khoảng 309.240 thửa đất trên 12.158 tờ bản đồ 

địa chính thuộc 243 xã, phường, thị trấn); Cập nhật, biên tập lại bản đồ địa chính 

các xã mới (34 xã) sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 

số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.      

b) Năm 2021: Đo đạc lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính 13 xã, thị 

trấn (huyện Thạch Hà 08 xã; huyện Cẩm Xuyên 02 thị trấn; huyện Kỳ Anh 01 

xã và huyện Vũ Quang 02 xã) với tổng diện tích dự kiến 12.684 ha; Cập nhật, 

chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính đối với các biến động 

phát sinh trong 2021 của 216 xã, phường, thị trấn (sau khi sáp nhập). 

c) Giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo: Hàng năm cập nhật 

biến động bản đồ và hồ sơ địa chính đối với các thửa đất biến động phát sinh 

trong năm của 216 xã, phường, thị trấn; Sao quét hồ sơ biến động đất đai bổ 

sung vào cơ sở dữ liệu đất đai. 

8. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020, áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

9. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 

ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới 

Phân bổ số tiền 131.580 triệu đồng kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 

2016-2020 nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới cho các đơn vị, địa phương, trong đó vốn đã phân bổ năm 



 7 

2019 là 38.200 triệu đồng. 

10. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng 

huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2020-2021 

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các huyện:  

Cẩm Xuyên và Hương Sơn tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2020-2021. 

11. Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung 

chi, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Quy định tỷ lệ phân bổ định mức kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung 

có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông, nguồn ngân sách địa phương để thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và một số nội dung chi, 

mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

12. Nghị quyết chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, gồm: 

- Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà. 

- Dự án Xử lý sạt lở bờ biển thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. 

13. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức; lao động 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức; lao động hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh: 

- Áp dụng mức hỗ trợ bằng 50% tiền lương hiện hưởng, bao gồm: mức 

lương chức vụ, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt 

khung, nếu có. 

- Thời gian hỗ trợ: 05 năm tính từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.  

14. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành 

viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020-2025 

Quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc 

chính sách bảo trợ xã hội theo chuẩn nghèo quy định của Thủ tướng Chính phủ 

áp dụng cho từng giai đoạn và không có thân nhân  con, anh, chị em ruột) có 
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điều kiện kinh tế là hộ trung bình, khá giả trở lên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2020 - 2025. 

1. Điều kiện hỗ trợ:  hông hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ 

cấp người có công, trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội, không có thân nhân (con, anh, chị em ruột) có điều kiện kinh tế là 

hộ trung bình, khá giả trở lên 

2. Mức hỗ trợ: 270.000 đồng/người/tháng. 

15. Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ 

cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) cho người nhiễm 

HIV/AIDS giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế là người 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị nhiễm HIV/AIDS và có tên trong danh 

sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của Khoa phòng, chống HIV/AIDS thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, trừ người thuộc nhóm đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ chi phí cùng 

chi trả đối với thuốc ARV là những người nhiễm HIV/AIDS tham gia điều trị 

ARV tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, trừ phạm nhân nhiễm HIV/AIDS 

tại trại tạm giam, trại giam. 

b) Định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và cùng chi trả thuốc ARV 

- Định mức hỗ trợ đóng thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: 

100%. 

- Định mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc ARV: 100% chi phí cá nhân 

phải trả. 

16. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2020-2025 

a) Đối tượng áp dụng 

- Là người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm 

nghề tự do, thu nhập không ổn định;  

- Người lao động trong các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội các huyện, 
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thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (không hỗ trợ đối với chủ doanh nghiệp, chủ 

hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh);  

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

b) Mức hỗ trợ 

- Hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 20% 

mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông 

thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định; 

- Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện của người lao động trong giai đoạn 2020 - 2025.  

17. Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh  

18. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho 

các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 

a) Đối tượng áp dụng:  

- Các nhóm trẻ độc lập tư thục đã được cho phép hoạt động tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

  b) Điều kiện được hỗ trợ: Các nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ phải 

có đầy đủ các điều kiện sau: 

  - Có quyết định cho phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 

  - Nhóm trẻ độc lập tư thục có số lượng trẻ dưới 36 tháng tuổi đạt ít nhất 

15 trẻ. 

  - Trường hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, chủ các nhóm trẻ 

phải có văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp thuê 

nhà thì hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 03 năm trở lên và được chủ cho thuê 

nhà cho phép xây dựng, sửa chữa. 

  - Có cam kết đảm bảo hoạt động liên tục ít nhất 03 năm sau khi được hỗ 

trợ. Nếu hoạt động ít hơn thời gian cam kết phải thực hiện bồi hoàn 100% kinh 

phí được hỗ trợ theo quy định. 

  - Chủ cơ sở cam kết tiến hành sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

khi nhận được kinh phí hỗ trợ, có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản tốt những cơ 

sở vật chất đã được hỗ trợ trang bị. 

19. Nghị quyết thông qua Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh là đô thị loại III 
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20. Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn 

Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV 

21. Nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại 

các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm 

Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê 

22. Nghị quyết tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, 

đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh  

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp nghiêm 

túc tiếp thu các nội dung tại Báo cáo số 761/BC-ĐGS ngày 10 tháng 12 năm 

2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề 

“Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2019”. 

 23. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 - Kỳ họp giữa năm 2020 dự kiến diễn ra 3 ngày, trong khoảng từ ngày 13-

17/7/2020. 

 - Kỳ họp cuối năm 2020 dự kiến diễn ra 3 ngày, trong khoảng từ ngày 07-

10/12/2020. 

 24. Nghị quyết về kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 đối với ông Phan Tấn Linh - nguyên Giám đốc sở Thông tin và Truyền 

thông do chuyển công tác khác. 

Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII để 

các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh được biết./. 

 

   Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIII;  

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, tp, tx; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTHT tỉnh  

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Việt Hà 
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