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Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI
Thứ Tư, 11/12/2019, 09:49 [GMT+7]

Sáng 11/12, tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, HĐND tỉnh khóa
VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 15.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc Kỳ họp.

Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.
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Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ
tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc
phòng-an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Kỳ họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
Đoàn ĐBQH tỉnh;  ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa
phương; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Bà Nguyễn Thị  Yến,  Phó Bí  thư Thường trực Tỉnh ủy,  Trưởng Đoàn
ĐBQH tỉnh và ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự
Kỳ họp.



Ông Nguyễn Thành Long (bên trái),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh tham dự Kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Trình (bên phải), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh và các ông: Lê Tuấn Quốc (giữa), Nguyễn Thanh
Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp.

Trong diễn văn khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Kỳ họp này
là dịp để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, làm căn
cứ quan trọng để xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế cần tập trung
thúc đẩy tích cực hơn trong năm 2020. Tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung trí tuệ,
thảo luận, đề xuất thêm giải pháp và đi đến thống nhất quyết định các vấn đề tại
Kỳ họp”.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng gợi ý các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về: Các giải
pháp thúc đẩy các chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch của nhiệm kỳ trên các lĩnh
vực kinh  tế:  Công nghiệp,  cảng biển,  dịch  vụ hậu cần cảng,  du lịch  và nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Giải pháp để tiếp tục xây dựng môi trường đầu
tư tích cực, trách nhiệm, hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến DN; Giải pháp
thúc đẩy hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, lựa chọn
nhà đầu tư tốt nhất cho các dự án trọng điểm; Giải pháp phát triển hải sản bền
vững, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ; Bảo vệ môi trường, nguồn nước sinh hoạt;
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân�



Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh gặp gỡ các đại biểu tại Kỳ họp.

 Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11, 12 và 13/12). 

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự Kỳ họp.

Trong chương trình của ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh nghe và
xem xét các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc
phòng-an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Đánh giá ước
thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán
ngân sách nhà nước năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách địa phương
năm 2020; Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng
chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả
công tác xét xử năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả công
tác kiểm sát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo giám sát
kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh�

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và
kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2019; Ủy ban MTTQVN tỉnh
thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và
phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh nghe và xem xét báo
cáo thẩm tra các tờ trình, đề án trình tại Kỳ họp.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các
vấn đề được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, gồm: Việc xử lý rác thải, công tác
quản lý, bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải 100ha Tóc Tiên và việc bảo vệ
nguồn nước của tỉnh; việc thực hiện chính sách BHXH trên trên địa bàn tỉnh; công
tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích.

Kỳ họp cũng thực hiện thủ tục bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các
chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, quyết định đối với 33 tờ
trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và quyết định một số vấn đề quan trọng
khác.
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Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VI
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