
66 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 24-12-2014

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

_________ 

Số: 12/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

             Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 

_____________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 06 /TTr-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh năm 2015 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 
như sau: 

I. KỲ HỌP THỨ MƯỜI  

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 7 năm 2015. 

2. Về nội dung trình tại kỳ họp 

a. Các nội dung thường lệ (gồm có 16 nội dung): 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng ñầu năm, phương 
hướng 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 
tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng ñầu năm, 
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ 
họp thứ Chín, Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

- Tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và nhu cầu biên chế hành 
chính năm 2016. 



CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 24-12-2014 67

 

2 
 

- Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập năm 2016; 

- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm 
2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế và Ngân sách 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt ñộng của Mặt 
trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng ñầu năm 2015 và những ý kiến, 
kiến nghị với Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII. 

b. Các nội dung chuyên ñề (gồm có 03 nội dung): 

- Quy ñịnh hỗ trợ học phí cho ñối tượng học trung cấp nghề, cao ñẳng nghề 
giai ñoạn 2016-2020; 

- ðiều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh phú Thọ giai ñoạn 2011-
2020, ñịnh hướng ñến 2030; 

- Tờ trình về việc thông qua ðề án thực hiện chương trình ñiều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, giai ñoạn 
2016-2020. 

II. KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT  

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2015. 

2. Các nội dung trình tại kỳ họp 

a. Các nội dung thường lệ (gồm có 19 nội dung): 

- Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 
năm 2015. 

- Báo cáo quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2014. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự 
toán thu, chi ngân sách ñịa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015, kế hoạch 
ñầu tư phát triển năm 2016. 

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015; nhiệm vụ 
công tác năm 2016. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ 
họp thứ Mười, Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt ñộng của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2015; 
những ý kiến, kiến nghị với Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. 

- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016. 

- Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 
2016. 

- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự năm 2015; nhiệm vụ công tác 
năm 2016. 

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế và Ngân sách năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế năm 2015. 

- Tờ trình về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2016. 

- Tờ trình về chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 
2016. 

b. Các nội dung chuyên ñề (gồm có 12 nội dung): 

- Quy ñịnh về cơ chế khuyến khích, ưu ñãi các thành phần kinh tế tham gia ñầu 
tư phát triển nhà ở xã hội; quy ñịnh cụ thể các tiêu chuẩn ñối tượng và ñiều kiện ñược 
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 37/2011/NQ-HðND ngày 12/12/2011 của 
HðND tỉnh về ban hành quy ñịnh mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp ñối với khuyến 
nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở. 

- ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 tỉnh Phú Thọ. 
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- Tờ trình về việc thành lập phường Thanh Minh và phường Văn Lung (Thị xã 
Phú Thọ); thành lập thành phố Phú Thọ trực thuộc tỉnh năm 2016. 

- ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

- Quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýt giai ñoạn 2015-2020. 

- Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2016-2025, có xét ñến 
năm 2035. 

- Kế hoạch ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2016-2020. 

- Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách ñịa phương, tỷ lệ (%) 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai ñoạn 2016 - 2020. 

- Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

- Báo cáo Kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 

- Báo cáo Tờ trình về Danh mục các công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng phải thu hồi ñất và các công trình, dự án có sử dụng ñất trồng 
lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng thực hiện trong năm 2016 trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết;  

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
chủ ñộng phối hợp với các cơ quan có liên quan ñể thẩm tra các nội dung của kỳ họp 
theo luật ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 



66 CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2015

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

_________ 

Số: 12/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

             Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 

_____________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 06 /TTr-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh năm 2015 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 
như sau: 

I. KỲ HỌP THỨ MƯỜI  

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 7 năm 2015. 

2. Về nội dung trình tại kỳ họp 

a. Các nội dung thường lệ (gồm có 16 nội dung): 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng ñầu năm, phương 
hướng 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 
tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng ñầu năm, 
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ 
họp thứ Chín, Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

- Tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và nhu cầu biên chế hành 
chính năm 2016. 
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- Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập năm 2016; 

- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 6 tháng ñầu năm 
2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế và Ngân sách 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng ñầu năm 2015. 

- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt ñộng của Mặt 
trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng ñầu năm 2015 và những ý kiến, 
kiến nghị với Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII. 

b. Các nội dung chuyên ñề (gồm có 03 nội dung): 

- Quy ñịnh hỗ trợ học phí cho ñối tượng học trung cấp nghề, cao ñẳng nghề 
giai ñoạn 2016-2020; 

- ðiều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh phú Thọ giai ñoạn 2011-
2020, ñịnh hướng ñến 2030; 

- Tờ trình về việc thông qua ðề án thực hiện chương trình ñiều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, giai ñoạn 
2016-2020. 

II. KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT  

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2015. 

2. Các nội dung trình tại kỳ họp 

a. Các nội dung thường lệ (gồm có 19 nội dung): 

- Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 
năm 2015. 

- Báo cáo quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2014. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự 
toán thu, chi ngân sách ñịa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015, kế hoạch 
ñầu tư phát triển năm 2016. 

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015; nhiệm vụ 
công tác năm 2016. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ 
họp thứ Mười, Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt ñộng của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2015; 
những ý kiến, kiến nghị với Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. 

- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016. 

- Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 
2016. 

- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự năm 2015; nhiệm vụ công tác 
năm 2016. 

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế và Ngân sách năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội năm 2015. 

- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế năm 2015. 

- Tờ trình về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2016. 

- Tờ trình về chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 
2016. 

b. Các nội dung chuyên ñề (gồm có 12 nội dung): 

- Quy ñịnh về cơ chế khuyến khích, ưu ñãi các thành phần kinh tế tham gia ñầu 
tư phát triển nhà ở xã hội; quy ñịnh cụ thể các tiêu chuẩn ñối tượng và ñiều kiện ñược 
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 37/2011/NQ-HðND ngày 12/12/2011 của 
HðND tỉnh về ban hành quy ñịnh mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp ñối với khuyến 
nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở. 

- ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 tỉnh Phú Thọ. 
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- Tờ trình về việc thành lập phường Thanh Minh và phường Văn Lung (Thị xã 
Phú Thọ); thành lập thành phố Phú Thọ trực thuộc tỉnh năm 2016. 

- ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

- Quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýt giai ñoạn 2015-2020. 

- Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2016-2025, có xét ñến 
năm 2035. 

- Kế hoạch ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2016-2020. 

- Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách ñịa phương, tỷ lệ (%) 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai ñoạn 2016 - 2020. 

- Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

- Báo cáo Kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 

- Báo cáo Tờ trình về Danh mục các công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng phải thu hồi ñất và các công trình, dự án có sử dụng ñất trồng 
lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng thực hiện trong năm 2016 trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết;  

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
chủ ñộng phối hợp với các cơ quan có liên quan ñể thẩm tra các nội dung của kỳ họp 
theo luật ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 


