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KẾ HOẠCH 

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 

 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 

chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Kỳ họp chuyên đề) 

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 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

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 

 Thời gian: Dự kiến 01 ngày, trong khoảng từ 11 - 15 tháng 10 năm 2021. 

 Địa điểm: Hội trường tầng 1, Văn phòng UBND 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 

- Nghị quyết về thông qua Đề án tích tụ, tập trung đất đai. 

- Nghị quyết thông qua Đề án Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết thông qua Đề án Di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải 

Phong 1, 2 và thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. 

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng 

thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. 
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- Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 (trong đó có quy định cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng 

các huyện chưa đạt chuẩn và huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu). 

- Nghị quyết quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021- 2025. 

- Nghị quyết điều chỉnh thời hạn hiệu lực thực hiện đối với Nghị quyết số 

173/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết năm 

2021. 

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã 

Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III, giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành 

phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông 

minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ. 

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

- Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo 

hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Nghị quyết về phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 

81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định 

một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. 

- Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nghị quyết thông qua Đề án Đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh, giao đoạn 2021 - 2026. 
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- Nghị quyết thông qua Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026. 

- Nghị quyết thông qua Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Và một số nghị quyết quan trọng khác. 

 2. Xem xét các báo cáo 

Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung 

trình kỳ họp. 

 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 trước ngày      

17/9/2021.  

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra: Từ ngày 20-27/9/2021.   

 + 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 ngày 01/10/2021. 

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

chậm nhất vào ngày 02/10/2021.   

 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 báo cáo, đề án, 

tờ trình, dự thảo Nghị quyết; phân công xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định 

một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động Hội đồng nhân 

dân các cấp. 

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

bản điều hành tại kỳ họp.  
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2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo, phân công các sở, ngành chức năng chuẩn bị các báo cáo, đề 

án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo trình tự theo quy định; gửi Thường trực 

Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đảm bảo chất 

lượng và theo đúng thời gian quy định. 

- 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 báo cáo, đề án, tờ trình, dự 

thảo nghị quyết; bố trí hội trường tổ chức kỳ họp. 

 - Tổ chức các hoạt động phục vụ kỳ họp. Tiếp nhận, in ấn tài liệu kỳ họp 

để gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- 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 cấp, các ngành, 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; 

- các VP: Tỉnh ủy, ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh   

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

- Phòng PA03 Công an tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

     Trần Tú Anh 
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