
   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 265/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc triệu tập Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII  

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII để thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:  

 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. 

 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

 3. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

4. Bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề (ngoài các nghị quyết 

thường lệ): 

4.1. Nghị quyết thông qua nhóm chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển sản 

xuất kinh doanh và kinh tế trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

4.2.  ghị quyết về một số ch nh sách hỗ trợ  ây dựng tiêu chu n, quy 

chu n cho sản ph m, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế.  

4.3. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển 

mục đ ch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung 

06 tháng cuối năm 2020. 

4.4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C thuộc th m quyền tỉnh quản lý.  

4.5. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đ ch sử dụng rừng 

sang mục đ ch khác.  

4.6. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự 

nghiệp cho dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh 

Hà Tĩnh. 

4.7.  ghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển 

sinh các cấp học trên địa bàn Hà Tĩnh. 

4.8.  ghị quyết sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 143/2015/NQ-

HĐ D ngày 17/7/2015 của HĐ D tỉnh Quy định một số chính sách đối với 
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thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa 

và cuộc thi khoa học kỹ thuật. 

4.9. Nghị quyết một số chính sách về công tác dân số trong tình hình mới 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030. 

4.10. Nghị quyết về chính sách đảm bảo cho hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

4.11. Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện, 

thành phố, thị xã. 

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

179/2019/NQ-HĐ D ngày 15/12/2019 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. 

4.13. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐ D 

ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức 

 ã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối 

với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. 

4.14. Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố 

thuộc các huyện, thành phố, thị xã. 

4.15. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

183/NQ-HĐ D ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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.  

 5. 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 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2020; th m tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả 

các cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch 

hóa gia đình, giai đoạn 2014 - 2020. 

6. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Kết quả công tác chỉ 

đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng ph  6 tháng đầu 

năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

7. Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân 

dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2020. 
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 8. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 

2020. 

9. Xem xét báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 10. Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. 

 11. Thực hiện công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 12. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác. 

 Thời gian kỳ họp: 03 ngày (08, 09, 10/7/2020). Khai mạc vào lúc 7h30’ 

ngày 08 tháng 7 năm 2020. 

 Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.   

 Trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà 

có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi 

thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.  

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo để các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Nhân dân trong toàn tỉnh biết và theo dõi./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐ D tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Huyện ủy, HĐ D, UB D các huyện, tx, tp. 

- Báo Hà Tĩnh (Để đăng báo); 

- Đài PTTH tỉnh (Để phát sóng); 

- Phòng PA03-Công an tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH (Để đăng Website); 

- Trang TT điện tử tỉnh (Để đăng Website); 

- Lưu: VT.TH3 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nữ Y 
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