
HỘI ĐỒNG NHÂN DẨN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TINH HẰ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: c2^i /NQ-HĐND Hà Nam, ngày O'hhang 12 năm 2017

NGHỊQUYẾT
về kế hoạch tổ chức các kỳ họp và Chương trình ban hành 

Nghị quyết trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa xvm, nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỘNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-TTHĐND 

ngày 30/11/2017 về việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh và chương trình ban hành 
Nghị quyết trong năm 2018, ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh;

QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Ke hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành 

Nghị quyết trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 
2016-2021, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2018
a) về số lượng kỳ họp là: 02 kỳ
b) về thời gian tổ chức kỳ họp
- Kỳ họp giữa năm 2018 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2018, thời 

gian tiến hành kỳ họp khoảng 2 - 3  ngày.
- Kỳ họp cuối năm 2018 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018, thời 

gian tiến hành kỳ họp khoảng 2 - 3 ngày.
c) Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh
d) về nội dung các kỳ họp
- Nghe và thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, ủ y  

MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trên cơ sở đề nghị của ủ y  ban nhân dân tỉnh, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định.

- Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo quy định.

- Các đại biểu thảo luận tổ; thảo luận tạiLIỘi trường;
- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chất vấn, trả lời chất vấn;

ban
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2. Chương trình ban hành nghị quyết năm 2018 tại các kỳ họp
a) Kỳ họp giữa năm 2018, dự kiến ban hành 08 Nghi quyết gồm:
- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018;
- Nghị quyết về mức học phí đối vói giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019;
- Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, họp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước và số lượng người 
làm việc trong các đom vị sự nghiệp công lập năm 2018;

- Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 
2030, tầm nhìn 2050;

- Nghị quyết về bảng giá các loại đất rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước cho 

công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật về thi hành pháp luật xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước;

- Nghị quyết về kết quả phối họp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai 
kỳ họp;

b) Kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến ban hành 14 Nghị quyết gồm:
- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019;
- Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân 

bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019;
- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2017;
- Nghị quyết về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2019;
- Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử 

dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;
- Nghị quyết về việc Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị trấn Hòa Hậu thuộc huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị trấn Nhật Tân thuộc huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam;
- Nghị quyết về Ke hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị 

quyết trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
- Nghị quyết về kết quả phối họp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai 

kỳ họp;
- Nghị quyết về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;
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3. Các nghị quyết khác được bổ sung theo quy định của pháp luật và yêu cầu 
thực tiễn của địa phutmg

Ngoài những những nội dung trên, theo quy định của pháp luật và theo yêu 
cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương (trên cơ sở tình hình chuẩn bị và đãng ký 
bo sung của ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cổ liên quan). Hội đồng nhân 
dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề hoặc xem xét bổ sung Ivào 
Chương trinh các kỳ họp trong năm 2018 một số Nghị quyết chuyên đề cụ thể 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ kịp thời các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên 

quan căn cứ ừách nhiệm, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá xvm thông qua tại kỳ 

họp thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
-  UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp; Nội vụ;
-BTVTỈnhủy;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tinh;
- Các Ban HĐND tinh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

Phạm Sỹ Lợi
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