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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

 

Trong 2,5 ngày từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2020, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khoá XVII đã tiến hành Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2020. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, 

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 18 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 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 

2021; kết quả thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; xây 

dựng chính sách giai đoạn 2021-2025; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15; trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 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 2020, nhiệm vụ năm 

2021; kết quả giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh về: “Tình 

hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 

và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà 
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Tĩnh”; “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh”. 

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

chính quyền năm 2020 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 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021. 

- 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 12 ý kiến phát biểu; 

gần 01 ngày chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp về 03 lĩnh vực với 4 nội dung, 

28 lượt chất vấn trực tiếp; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thủ trưởng 

các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ các nội dung. Bên cạnh đó, Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thảo luận tổ tại kỳ họp, có 173 đại biểu 

tham gia với 34 ý kiến phát biểu trực tiếp, 151 ý kiến góp ý bằng phiếu thảo luận, 

trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chuyên sâu và có tính thực tiễn. 

Ngoài ra đã có 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp qua đường dây 

nóng. 

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 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 2021. 

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. Kỳ họp đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những nội 

dung đang giải quyết, những nội dung còn tồn đọng và giải pháp hiệu quả trong 

thời gian tới. Đồng thời chất vấn trực tiếp một số vấn đề cấp thiết trong đời sống 

kinh tế - xã hội được cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, 

như: nguyên nhân và trách nhiệm về việc ngập lụt ở Hà Tĩnh vừa qua gây thiệt 

hại nặng ở nhiều địa bàn, nhất là các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố 

Hà Tĩnh; Tình hình việc chọn lựa, cải tạo, du nhập giống cây trồng, vật nuôi có 

chất lượng cao, bộ giống cây trồng chủ lực hiện nay; việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản 12 nội dung trên 7 lĩnh 
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vực; đồng thời đề nghị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn 

từ đầu nhiệm kỳ đến nay những nội dung còn tồn đọng và giải pháp hiệu quả 

trong thời gian tới để báo cáo tại kỳ họp. 

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 và bầu bổ sung các chức danh 

 - Tiến hành miễn nhiệm: 

+ Đ/c Lê Đình Sơn - Ủy viên BCHTW Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

+ Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Đ/c Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 

ủy, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Đ/c Đặng Quốc Vinh - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

+ Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, Nguyên Trưởng 

Ban VHXH HĐND tỉnh 

+ Đ/c Hà Văn Trọng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Nguyên 

Ủy viên UBND tỉnh 

- Tiến hành bầu bổ sung: 

+ Đ/c Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Đ/c Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Đ/c Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

+ Đ/c Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

+ Đ/c Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc sở Tài Chính, Ủy viên UBND tỉnh 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP 

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

chuyên đề tại kỳ họp: 

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

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

năm 2020, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, để hoàn thành các chỉ tiêu, kế 

hoạch đặt ra trong năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra một số mục tiêu, 

chỉ tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát  

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép: Phòng chống dịch COVID-

19 và khôi phục phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình mới. Tập trung 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu 

tư và loại hình đầu tư để phát triển công nghiệp và dịch vụ, thương mại, du lịch; 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện 
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tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Quan tâm phát 

triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi 

trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo quốc 

phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

b) Các chỉ tiêu chủ yếu 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9%. (2) GRDP bình quân đầu người 

trên 69 triệu đồng. (3) Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 93 triệu 

đồng/ha. (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 31.000 tỷ đồng. (5) Kim ngạch 

xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD. (6) Tổng thu ngân sách đạt trên 12.180 tỷ đồng, trong 

đó: thu nội địa trên 7.000 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu trên 5.180 tỷ đồng. (7) 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%.  (8) Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. 

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%. (10) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 

88%. (11) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể thấp còi) xuống 

dưới 14,7%. (12) Trên 92% số gia đình, thôn, tổ dân phố văn hoá; 69% cơ quan, 

đơn vị đạt chuẩn văn hoá. (13) Duy trì độ che phủ rừng trên 52%. (14) Tỷ lệ chất 

thải rắn đô thị được thu gom đạt 97%. (15) Có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu; 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. (16) 60% phường, thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị. (17) 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, an 

toàn làm chủ, 100% xã, phường ổn định chính trị. 

2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025. 

 Nghị quyết đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 với phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

a) Phương hướng 

Nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững; lấy con người làm 

trung tâm, khoa học - công nghệ là nền tảng, động lực; khơi dậy khát vọng, ý 

chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hoá, con người Hà Tĩnh. Xác 

định “Bốn trụ cột - Ba nền tảng” và “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” 

làm ưu tiên phát triển cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát 

triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hiện đại hóa nền hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; chủ động hội nhập quốc tế; tạo 

môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng 

số, hạ tầng đô thị, nước sạch. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn 

với đô thị văn minh. 

b) Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ 

phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, 
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quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của 

vùng Bắc Trung bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh 

đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các 

tỉnh Bắc Trung bộ. 

c) Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Về kinh tế 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%.  

+  Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; GRDP bình quân 

đầu người trên 110 triệu đồng.  

+ Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, 

trong đó thu nội địa trên 16 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD. 

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220 nghìn tỷ 

đồng. Mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

+ Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu. Đô thị hóa trên 40%. 

- Về văn hóa - xã hội 

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo 80%. Giải quyết việc làm mới cho trên 20 nghìn người/năm. 

+ Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%. Có 11,5 bác sỹ/1 vạn dân; trên 

28 giường bệnh/1 vạn dân.  

+ Tốc độ đổi mới công nghệ trên 20%/năm. Tối thiểu 80% thủ tục hành 

chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý. 

+ Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 92%; cơ quan, 

đơn vị đạt chuẩn văn hóa 69%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 70%; 

phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 60%. 

- Về môi trường: 

+ Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%. Tỷ lệ dân số nông 

thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt 

trên 72%. 

+ Tỷ lệ che phủ rừng trên 52%. Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu 

gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 80% trở lên. 

- Về quốc phòng - an ninh: 100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững 

mạnh toàn diện. 

 3. Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 

Tổng thu ngân sách địa phương: 20.254.051 triệu đồng (trong đó thu thuế, 

phí: 6.816.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.180.000 triệu 

đồng). Tổng chi ngân sách địa phương: 20.254.051 triệu đồng. 

 Phân bổ vốn đầu tư phát triển: 7.296.970 triệu đồng; chi thường xuyên: 

11.157.495 triệu đồng. 
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4. Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 

2019 

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019: 39.046.738 triệu đồng; Tổng 

chi ngân sách địa phương: 31.964.546 triệu đồng; Kết dư ngân sách địa phương: 

241.376 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh 109.713 triệu đồng; ngân sách 

huyện, thành phố, thị xã 114.956 triệu đồng; ngân sách xã, phường, thị trấn 

16.707 triệu đồng). 

 5. Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí thuộc tẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghị quyết này quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 12 loại phí và 7 loại lệ phí. 

Nghị quyết này sẽ thay thế các nghị quyết: Nghị quyết số 26/2016/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016; Điều 2 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

12 năm 2018; Nghị quyết số 148/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng năm 2021. 

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

2021 trên địa bàn tỉnh với 1.276 công trình, dự án, tổng diện tích 9.331,11ha. 

- 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 2021 trên địa bàn tỉnh với 

869 công trình, dự án có tổng diện tích 1.272,95ha. 

7. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động 

phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp KHCN 

nhằm nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao 

khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

8. Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

Nghị quyết này quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà 

Tĩnh và là căn cứ để tổ chức lập, thẩm định, giao, quản lý, giám sát, thanh tra, 

kiểm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh. 
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9. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc danh mục dự kiến đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 18 dự án đầu 

tư công, gồm: Dự án Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; Dự án Cải tạo, nâng 

cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - Đường Hồ Chí Minh (đoạn từ 

Km39+030 ÷ Km47+830); Dự án Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và 

bổ sung 01 đơn nguyên cầu Hộ Độ; Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố 

Hà Tĩnh; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long 

đi đường tỉnh ĐT.549; Dự án Đường thị trấn Nghèn - Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc; Dự án Đường từ khu công nghiệp đa ngành đến khu công nghệ cao Khu 

kinh tế Vũng Áng; Dự án Đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng;  

Dự án Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng 

(giai đoạn 1); Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà ký túc xá sinh viên (nhà B3) Trường 

Đại học Hà Tĩnh; Dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp – Tiểu 

thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên; Dự án Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (giai 

đoạn 2); Dự án Đầu tư xây dựng Trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, 

Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tĩnh; Dự án Đường vành đai thị xã Hồng 

Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn); Dự án Hạ tầng ngoài hàng rào 

Cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; Dự án Hạ tầng Khu du lịch Nam 

Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên; Dự án Trung tâm Sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền (Giai đoạn 2). 

10. Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác. 

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác thực hiện dự án Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch 

Khê - Vũng Áng đoạn qua xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ  nh với tổng diện tích 3,36 

ha, gồm 05 lô thuộc 03 khoảnh - tiểu khu 349  (trong đó: quy hoạch phòng hộ: 

2,74 ha, quy hoạch sản xuất: 0,62 ha), do Ủy ban nhân dân xã Kỳ Ninh quản lý 

(0,25 ha), hộ gia đình quản lý (3,11 ha). Hiện trạng là rừng trồng; loài cây Phi 

lao, Keo, Bạch đàn. 

 11. Nghị quyết về điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 

giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021. 

Nghị quyết này điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai 

đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021 đối với các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh sau: 

- Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh 

quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định 

mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 

- Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của 

HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ 
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lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-

2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 

- Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung quy định tại phụ lục 01, phụ lục 02 ban hành kèm theo  

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức 

phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 

 12. Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và 

xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghị quyết này quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung 

và kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê 

điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 13. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô 

thị tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 

và Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh 

Nghị quyết này quy định các chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo 

Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 

194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của  HĐND tỉnh được tiếp tục thực hiện 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Riêng đối với hỗ trợ lãi suất:  Thời gian giải ngân (là thời gian tổ chức tín 

dụng ký hợp đồng cho vay) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; Thời gian hỗ 

trợ lãi suất thực hiện theo thời gian hỗ trợ tối đa và tổng mức hỗ trợ lãi suất tối 

đa đối với một khách hàng quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND. 

14. Nghị quyết bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất 

kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19 

Bãi bỏ chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn được quy định tại Điều 5 Nghị 

quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính 

sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều 

kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

 15. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng 

Biền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, 

thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tại khối phố 5, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc; Diện tích sử dụng đất: 13,66ha. 

 16. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, 
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diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 Nghị quyết này quy định việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng 

bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình được quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị 

quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh và người thuộc hộ cận nghèo được quy định tại Điểm h, Khoản 2 

Điều 1 của Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

17. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

một số chính sách đối với trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học 

sinh các trường THPT khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh 

giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật. 

Nghị quyết này sửa đổi tên gọi thành Nghị quyết “Quy định một số chính 

sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường 

trung học khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn 

hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật”. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung nhằm đảm 

bảo phù hợp với thực tế hiện nay. 

18. Nghị quyết xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021-2025 và những năm 

tiếp theo. 

Nghị quyết này quy định chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo, bao gồm các chính sách hỗ trợ đầu 

tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp xã; các công trình văn hóa, thể thao 

thôn, tổ dân phố; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và hoạt động sự 

nghiệp văn hóa, thể thao đối với cơ sở. 

19. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ giáo dục mầm non độc lập ở địa 

bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm nôn dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ 

em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất đối 

với cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại 

hình dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại 

cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 

nghiệp; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động 

làm việc tại khu công nghiệp. 

20. Nghị quyết tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số Điều 

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
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Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai 

đoạn 2017-2020. 

21. Nghị quyết quy định 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 

Nghị quyết này quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi 

dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh và thay thế Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

22. Nghị quyết 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 2021 

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, 

chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021 như sau: 

- Biên chế công chức hành chính: tổng số giao là 2.261. 

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: tổng số 

lượng người làm việc giao là 26.530. 

- Số lượng người làm việc trong các tổ chức hội, đoàn thể: 96 số người 

làm việc và 44 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước.  

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 331, trong đó: 

cơ quan hành chính: 185 chỉ tiêu; đơn vị sự nghiệp: 137 chỉ tiêu; tổ chức hội: 09 

chỉ tiêu. 

23. Nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị 

trấn thuộc thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc và 

Nghi Xuân. 

Nghị quyết thông qua việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, 

phường, thị trấn cụ thể như sau: 

- Sáp nhập tổ dân phố Tân Tiến và tổ dân phố Tân Hà, đặt tên là tổ dân 

phố Tân Hà; Sáp nhập tổ dân phố Trần Phú và tổ dân phố Hưng Phú, đặt tên là 

tổ dân phố Trần Phú, Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ  nh. 

- Sáp nhập thôn Nam Văn và thôn Nam Hà, đặt tên là thôn Hà Văn; Sáp 

nhập thôn Trung Đoài và thôn Trần Phú, đặt tên là thôn Phú Đoài, xã Cẩm Lạc, 

huyện Cẩm Xuyên. 

- Điều chỉnh, sáp nhập 48 hộ thôn Hương Xá vào thôn Bàu  m, đặt tên là 

thôn Bàu Am; Điều chỉnh, sáp nhập 60 hộ còn lại thôn Hương Xá vào thôn Tân 

Hương, đặt tên là thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Sáp 
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nhập thôn Long Tiến và thôn Vĩnh Long, đặt tên là thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch 

Khê, huyện Thạch Hà. Sáp nhập thôn Quang Lạc và thôn Thanh Sơn, đặt tên là 

thôn Thanh Quang, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà 

- Sáp nhập tổ dân phố 1  và tổ dân phố 2, đặt tên là tổ dân phố 2; Sáp 

nhập tổ dân phố 9 và tổ dân phố 12, đặt tên là tổ dân phố 9; Sáp nhập tổ dân phố 

10 và tổ dân phố 11, đặt tên là tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. 

Sáp nhập thôn Thanh Mỹ và thôn Thanh Thủy, đặt tên là thôn Mỹ Thủy, xã 

Thanh Lộc, huyện Can Lộc. 

- Điều chỉnh, sáp nhập 50 hộ thôn Hội Long vào thôn Hội Thái, đặt tên là 

thôn Thái Phong; Điều chỉnh, sáp nhập 94 hộ còn lại thôn Hội Long và thôn  n 

Toàn, đặt tên là thôn An Toàn Long, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. 

24. Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nghị quyết thông qua việc thành lập các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

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

HĐND và UBND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 18, 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 XIV;  

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII;  

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

- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

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

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTHT tỉnh  

- Lưu: VT.TH4. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Việt Hà 
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