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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số: 10/TB-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung, chƣơng trình kỳ họp thứ mƣời bốn HĐND tỉnh  

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với 

Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị 

liên tịch để thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH KỲ HỌP 

1. Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp. 

2. UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2020. 

3. UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2020 (gửi đại biểu 

tự nghiên cứu). 

4. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

5. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây 

dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

6. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến với kỳ họp. 

7. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ chín Quốc 

hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các bộ, ngành trung ương đối với kiến nghị 

của cử tri tỉnh Nam Định từ kỳ họp thứ tám của Quốc hội (nếu có). 

8. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 

thứ mười một HĐND tỉnh. 

9. Thường trực HĐND tỉnh: 

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 

thứ mười một HĐND tỉnh. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ mười bốn 
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HĐND tỉnh. 

10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

11. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

12. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

13. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Tình 

hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh 

Nam Định giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020” . 

14. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 (đối với cụm công nghiệp Đồng Côi - 

giai đoạn II, huyện Nam Trực và cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên); 

Nghị quyết số 06,07,08/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (gửi đại biểu tự nghiên 

cứu). 

15. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 (gửi đại biểu tự nghiên 

cứu). 

16. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công 

an tỉnh: báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công 

tác 6 tháng cuối năm 2020 (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

17. UBND tỉnh báo cáo: 

- Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân 6 tháng đầu năm 2020 (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 

(gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 

(gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm 2020 (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

- Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thứ mười một HĐND tỉnh (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND tỉnh (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 
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+ Chuyên đề “Tình hình hoạt động của các công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai 

đoạn 2015 - 2018”. 

+ Chuyên đề “Tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm học 2016-2017 đến năm học 

2018-2019”. 

 + Báo cáo bổ xung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên 

đề về “Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa 

bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 – 2018”. 

 + Báo cáo bổ xung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên 

đề về “Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản; thực trạng 

khai thác khoáng sản tại các tuyến sông và mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây 

dựng tại các bãi sông trên địa bàn tỉnh”. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh năm 2019 (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

+ Việc thực hiện các Nghị quyết về quy hoạch. 

+ Việc thực hiện các Nghị quyết về đầu tư công. 

- Báo cáo của UBND tỉnh về những nội dung công việc phát sinh từ kỳ 

họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay đã được Thường trực HĐND 

tỉnh thống nhất triển khai thực hiện (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

18. Người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ mười một 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn; người trả lời 

chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện kiến nghị, đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giám sát kết 

quả thực hiện của người trả lời chất vấn (gửi đại biểu tự nghiên cứu). 

19. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án, dự thảo Nghị quyết: 

a)  Danh mục dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định 

chủ trương đầu tư. 

b) Thông qua việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, 

dự án đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định.  

c) Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.  
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d) Phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 

ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

đ) Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình Mục tiêu quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020. 

e) Điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp tỉnh Nam Định năm 2020. 

20. Thường trực HĐND tỉnh trình chương trình giám sát năm 2021 của 

HĐND tỉnh. 

21. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

22. Các đại biểu thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường. 

23. Chất vấn và trả lời chất vấn. 

24. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến. 

25. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp. 

26. Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KỲ HỌP 

1. Thời gian: Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 03 ngày, trong khoảng từ 

ngày 07 đến 10 tháng 7 năm 2020. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

Trên đây là Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười 

bốn HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh; 

- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh; 
- Thường trực HĐND, MTTQ các huyện, TP; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TM. THƢỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hƣng 
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