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             Nghệ An, ngày      tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh  

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ họp thường lệ) 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp 

thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ) để xem xét, đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu 

năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 

tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực, các Ban 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem 

xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự 

kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022) tại Khách sạn Giao 

tế, số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến 

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời 

gian tham dự kỳ họp (gửi kèm theo Thông báo này dự kiến nội dung, chương 

trình kỳ họp)./. 
 

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

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát 

 nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh,  

Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang TTĐT  

Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An  

- Các phòng thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Nam Đình 

 



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVIII 

KỲ HỌP THỨ 7 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ KIẾN 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 7,  

HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ) 

 

I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO   

1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND 

tỉnh khóa XVIII. 

3. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

4. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

5. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về các dự án treo, dự 

án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

8. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020. 

9. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh. 

10. Thông báo về hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của của tri và Nhân 

dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.  

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm năm 2022. 

12. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng 

đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022. 

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

14. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm; dự toán và phương án phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 

2022. 



15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. 

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. 

17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. 

18. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. 

19. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. 

20. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng 

đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

21. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu 

năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

22. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm 

2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

23. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

khóa XVIII. 

24. Báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. 

II. XEM XT, THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

3. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Thành 
Sơn đi Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. 

4. Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 
HĐND tỉnh Nghệ An). 

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo 
quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực 
hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

7. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An. 

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
13/12/2020, Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 và Nghị quyết số 
34/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh . 

9. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 



10. Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho thị xã Hoàng Mai. 

11. Nghị quyết thông qua Đề án về xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa 
chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai 
đoạn 2023 - 2030. 

12. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp 
luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước. 

13. Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

14. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

15. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/20218 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành 
án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh  

16. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng 
trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2023 

17. Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện: 
Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ  

18. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030. 

19. Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc 
thi, hội thi và khảo sát chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An. 

20. Nghị quyết quy định mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2022-
2023. 

21. Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-
HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu 
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo 
dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An”. 

22. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp 
đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

23. Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

24. Nghị quyết đặt tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh 
Nghệ An. 

25. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 4, Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

26. Nghị quyết về việc thông qua Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

27. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 
2023. 



28. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về công tác đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020. 

29. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về các dự án treo, dự án chậm 
tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

30. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về 
việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021. 

31. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về 
công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

32. Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

33. Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

C. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  

- Ngày 12/7/2022  

+ Buổi sáng: Khai mạc, nghe các báo cáo; công tác nhân sự thuộc thẩm 

quyền; công tác thi đua khen thưởng;  

+ Buổi chiều: Thảo luận Tổ. 

- Ngày 13/7/2022 

+ Buổi sáng: Thảo luận tại Hội trường; 

+ Buổi chiều: Chất vấn. 

- Ngày 14/7/2022  

+ Buổi sáng: Thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. 

 

Các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc Kỳ họp sẽ 
đợc truyền hình trực tiếp trên sống Dài Phát thanh - Truyền hình Ngjee An và các 
nền tảng số.  

Kỳ họp tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây 
điện thoại trực tuyến tại kỳ họp - 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747./.             

 

                 THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
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