
 

 

DANH MỤC 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (do UBND tỉnh trình) năm 2021 

(Kèm theo Công văn số: 1588/UBND-NC ngày  26 /5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

 

I. Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX (Tháng 7/2021) 
 

 

STT Trích yếu văn bản 
Cơ quan  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

 soạn thảo 

Thời gian thực hiện 

HĐND tỉnh 

 ban hành Trình 

 UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

trình 

 HĐND 

tỉnh 

1 

Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

14/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 

Đã trình 

Tháng 4 
Tháng 6 Tháng 7 

2 

Nghị quyết về bổ sung danh mục công 

trình, dự án thu hồi đất và danh mục công 

trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 

Trước  

15/6/2021 
Tháng 6 Tháng 7 
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STT Trích yếu văn bản 
Cơ quan  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

 soạn thảo 

Thời gian thực hiện 

HĐND tỉnh 

 ban hành Trình 

 UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

trình 

 HĐND 

tỉnh 

3 
Nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên 

Quang 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan 

liên quan 

Trước  

15/6/2021 
Tháng 6 Tháng 7 

4 

Nghị quyết quy định phụ cấp hằng tháng đối 

với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công 

lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thay thế 

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang 

quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi 

phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) 

Sở Tài chính 

Sở Tư pháp, 

các cơ quan 

liên quan 

Đã trình 

Tháng 5 
Tháng 6 Tháng 7 

5 

Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Sở Tư pháp, 

các cơ quan 

liên quan 

Đã trình 

Tháng 5 
Tháng 6 Tháng 7 

6 

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025 

Sở Văn hóa, Thể 

theo và Du lịch 

Sở Tư pháp, 

các cơ quan 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 7 

7 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua 

bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Tài chính, 

các cơ quan 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 7 
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II. Nghị quyết kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX (dự kiến trong Quý III/2021)  
 

 

 

STT Trích yếu văn bản 
Cơ quan  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp  

soạn thảo 

Thời gian thực hiện 

HĐND tỉnh 

 ban hành Trình 

 UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

trình 

 HĐND 

tỉnh 

1 

Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tuyên 

Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2025 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 8 

2 

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025, tỉnh Tuyên Quang  

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Các cơ quan 

liên quan 
Quý III Quý III Quý III 
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III. Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX (Tháng 12/2021) 

 

 

STT Trích yếu văn bản 
Cơ quan  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

 soạn thảo 

Thời gian thực hiện 

HĐND tỉnh 

 ban hành Trình 

 UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

trình 

 HĐND 

tỉnh 

1 
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2020 
Sở Tài chính 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng 9 Tháng 11 Tháng 12 

2 

Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách 

nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân 

bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022 

Sở Tài chính 

 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  10 Tháng 11 Tháng 12 

3 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng 

cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 

giai đoạn 2022-2025 

Sở Tài chính 

 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng 7 Tháng 11 Tháng 12 

4 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân 

sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và 

ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025 

Sở Tài chính 

 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  7 Tháng 11 Tháng 12 
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5 

Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người 

làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính 

phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức của hội của tỉnh năm 2022 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  10 Tháng 11 Tháng 12 

6 

Nghị quyết giao biên chế công chức, chỉ 

tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của 

tỉnh năm 2022 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  10 Tháng 11 Tháng 12 

7 

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu 

hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính 

sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi 

đào tạo, nâng cao trình độ sau đại học, giai 

đoạn 2022 - 2026 (Thay thế Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND  ngày 10/12/2019 và 

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 

06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Sở Nội vụ 

Sở Tài chính, 

Sở Tư pháp, 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo, 

các cơ quan 

liên quan 

Tháng  8 Tháng 11 Tháng 12 

8 
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng 11 Tháng 12 Tháng 12 

9 

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư và xây 

dựng vốn ngân sách địa phương năm 2022, 

tỉnh Tuyên Quang 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  11 Tháng 12 Tháng 12 

10 

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư và xây dựng 

vốn ngân sách trung ương năm 2022, tỉnh 

Tuyên Quang 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  11 Tháng 12 Tháng 12 
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11 

Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (Bãi bỏ 1 phần nội dung  

của Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 

26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  10 Tháng 11 Tháng 12 

12 

Nghị quyết về bổ sung danh mục công 

trình, dự án thu hồi đất và danh mục công 

trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng  10 Tháng 11 Tháng 12 

13 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các 

cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư 

kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Ban Quản lý  

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Các cơ quan 

liên quan 

Đã trình 

tháng 3 

(Hiện nay 

đang tiếp 

tục hoàn 

chỉnh) 

Tháng 11 Tháng 12 
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