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KẾ HOẠCH 
Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 

(Kỳ họp chuyên đề); sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp như sau: 

  I. YÊU CẦU 

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được tiến hành theo quy định của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 

38/2012/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2012; Nghị quyết số 118/2015/NQ-

HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

 II. THỜI GIAN KỲ HỌP 

 Dự kiến vào sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

 Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 III. CÁC NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP 

1. Các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

chuyên đề tại Kỳ họp 

a) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh. 

c) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ: Nghị quyết số 198/2020/NQ-

HĐND ngày 24/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối 

với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác 

phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 

209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
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chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y 

tế tập trung trên địa bàn tỉnh. 

d) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bố trí kinh phí tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

đ) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt 

động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. 

 2. Xem xét các báo cáo 

 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

 3. Xem xét một số nội dung quan trọng khác. 

 IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP 

 1. Công tác chuẩn bị kỳ họp 

 1.1. Việc chuẩn bị báo cáo, thẩm tra, gửi tài liệu kỳ họp 

- Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tài liệu, văn bản kỳ họp: 

 + Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản của kỳ họp để thẩm tra tới Thường 

trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 

12/3/2021.  

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra: Từ ngày 15-16/3/2021.   

 + Văn bản chính thức của kỳ họp (sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của các 

Ban Hội đồng nhân dân tỉnh) gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm 

nhất vào sáng ngày 17/3/2021. 

 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi tài liệu tới các đại biểu 

chậm nhất vào chiều ngày 17/3/2021.   

 1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và đưa tin về 

kỳ họp. 

 2. Phân công nhiệm vụ 

 2.1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết;  

- Ban hành các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp và các văn 

bản điều hành tại kỳ họp.  

2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo, phân công các sở, ngành chức năng chuẩn bị các tờ trình, dự 

thảo nghị quyết đảm bảo trình tự theo quy định; gửi Thường trực và các Ban Hội 
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đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đảm bảo chất lượng và theo đúng thời gian quy 

định. 

- Chuẩn bị các nội dung trình bày tại kỳ họp; phân công các cơ quan, đơn 

vị trình bày văn bản tại kỳ họp. 

 2.3. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí 

tham gia với các sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng các dự thảo nghị 

quyết; 

 - Tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo sự 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

- Tham mưu, chuẩn bị các văn bản liên quan đến kỳ họp trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

 - Phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết; 

bố trí hội trường tổ chức kỳ họp. 

 - Tổ chức các hoạt động phục vụ kỳ họp. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên 

truyền; chuẩn bị tốt công tác hậu cần đảm bảo phục vụ kỳ họp. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được 

phân công./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;        

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   

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

- Phòng PA03 Công an tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lãnh đạo, các Phòng thuộc Văn phòng;                          

- Lưu: VT. TH1. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tú Anh 
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