
Dự kiến 
 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA VI 

(Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8) 

 A. Thời gian: Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VI sẽ được tiến hành 

trong 02 ngày 27/6/2019 và ngày 28/6/2019 (thứ 5 và thứ 6) 

B. Nội dung: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI sẽ thông qua một số nội dung sau: 

I. Các báo cáo thường kỳ 

1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án 

dân sự tỉnh; 

2. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham 

gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2019, phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

3. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành và tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

4. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thu chi ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2019, phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; 

5. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

công 6 tháng đầu năm 2019; đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

6. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 

6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

7. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019; 

8. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 

tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

9. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; 

10. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; 

11. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị 

qua kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh.  

II. Báo cáo Chương trình hoạt động giám sát 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. 



III. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 

1. Nghi ̣quyết ban hành biện pháp, chính sách thi hành Luật Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 

11/8/2016 của HĐND tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư 

trực tiếp, cho vay. 

3. Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

4. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 

11/12/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài (sửa 

đổi, bổ sung phần liên quan đến thu hút bác sĩ). 

5. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của 

HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghi ̣quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 

28/6/2012 của HĐND tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, 

sinh viên. 

7. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 

8. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn 

thực hiện, phát triển các mô hình kinh tế và giải quyết việc làm giai đoạn 2019 - 

2024. 

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 

08/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với 

cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân 

chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

10. Nghị quyết về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước (thay 

thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh). 

11. Nghi ̣quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ 

sung); 

12. Nghi ̣quyết về chuyển muc̣ đích sử duṇg đất trồng lúa, rừng phòng hô,̣ 

rừng đăc̣ duṇg sang muc̣ đích khác trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ 

sung); 

13. Nghi ̣quyết về Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

14. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa năm 2020; 

15. Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; 

16. Các Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 



 


