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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

_________ 

Số: 236/2010/NQ-HðND 

 

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

 
              Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2011 

_______________ 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ                                                               
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

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 03/TTr-HðND, ngày 02 tháng 12 năm 2010 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về dự kiến nội dung các kỳ họp của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh năm 2011 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh trong năm 
2011như sau: 

1. Kỳ họp thứ thứ hai mươi mốt - HðND tỉnh khoá XVI 

Kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Hội ñồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 
2011. Dự kiến họp vào ñầu tháng 4 năm 2011. 

 Tại kỳ họp này, Hội ñồng nhân dân xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả 
nhiệm kỳ của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh. 

2. Kỳ họp thứ thứ nhất - HðND tỉnh khoá XVII 

Kỳ họp ñầu tiên của Hội ñồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 
2016. Dự kiến họp vào cuối tháng 6 năm 2011, có 4 nội dung: 

- Uỷ ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử ñại biểu Quốc hội và ñại biểu Hội 
ñồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trong ñợt tiếp xúc vận ñộng bầu cử; 

- Hội ñồng nhân dân tỉnh bầu cử các chức danh của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân; bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 
2016;   
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- Quán triệt một số nội dung cơ bản của: Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức 
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quy chế hoạt 
ñộng của Hội ñồng nhân dân năm 2005.  

Dự kiến, tại kỳ họp này Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành 06 nghị quyết về: Xác 
nhận tư cách ñại biểu của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII; kết quả bầu cử 
các chức danh của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  tỉnh; bầu Hội thẩm Toà án 
nhân dân tỉnh.  

3. Kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ - họp vào cuối tháng 8/2011) 

a. Các nội dung thường lệ (có 12 nội dung theo luật); 
b. Các nội dung chuyên ñề (có 10 nội dung):  
- Chương trình huy ñộng nguồn lực ñầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

trọng ñiểm tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015; 
- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, tầm 

nhìn ñến năm 2030;  
-  Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015, có xét ñến 

năm 2020; 
- Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng ñất 5 năm tỉnh Phú Thọ (giai ñoạn 2011-2015); 
- Chính sách hỗ trợ phát triển chương trình sản xuất nông nghiệp trọng ñiểm 

tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015; 
-  Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015; 
- Chương trình hành ñộng vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Phú 

Thọ giai ñoạn 2011-2016; 
- Quy chế hoạt ñộng của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban và ðoàn 

Thư ký kỳ họp Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;  
- Quy chế hoạt ñộng của ñại biểu, Tổ ñại biểu; hướng dẫn xếp loại ñại biểu, Tổ 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;  
- Quy ñịnh một số chế ñộ, ñịnh mức chi hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân cấp 

tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015. 
Dự kiến, tại kỳ họp này Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành 13 nghị quyết, 

trong ñó có 3 nghị quyết thường lệ và 10 nghị quyết về các nội dung chuyên ñề nêu 
trên.  

4. Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ - họp vào ñầu tháng 12/2011) 

a. Các nội dung thường lệ (có 22 nội dung theo luật); 
b. Các nội dung chuyên ñề (có 9 nội dung):  
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, 

tầm nhìn ñến năm 2030; 
- Quy hoạch phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, 

ñịnh hướng ñến năm 2030; 
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- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

- Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng 
ñến năm 2020; 

- Quy hoạch phát triển Giáo dục và ðào tạo tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015, 
ñịnh hướng ñến năm 2020; 

-  Kế hoạch các chương trình mục tiêu tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015; 
- Chương trình phát triển nhà ở ñô thị tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, tầm nhìn 

ñến năm 2030; 
- ðề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội 

nguồn dân tộc Việt Nam; 
-  ðiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 79/2006/NQ-HðND ngày 31 tháng 7 năm 

2006 của Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVI về một số chính sách khuyến khích phát 
triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt ñộng trong các lĩnh vực giáo dục - 
ñào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên ñịa bàn tỉnh.  

Dự kiến, tại kỳ họp này Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành 16 nghị quyết, 
trong ñó có 7 nghị quyết thường lệ và 9 nghị quyết về các nội dung chuyên ñề nêu 
trên. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo triển khai 
thực hiện nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân (Chương trình, nội dung kỳ họp 
năm 2011 sẽ ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVII ñiều chỉnh, bổ sung sau khi có 
chương trình làm việc của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ khoá XVII); 

- Các ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh chủ ñộng phối hợp với các cơ quan chủ 
trì soạn thảo và 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 XVI, kỳ họp thứ 
hai mươi thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Ngô ðức Vượng (ðã ký) 

 


