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1. Lễ chào cờ. 

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và 

thông qua dự kiến chương trình kỳ họp. 

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp. 

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

5. UBND tỉnh báo cáo tờ trình trình các dự thảo nghị quyết về: 

- Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Phước và Bác Ái. 

- Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và 

Phước Nhơn. 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn các Chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra. 

6. UBND tỉnh báo cáo tờ trình trình các dự thảo nghị quyết quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

* Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra. 

7. Chủ tọa điều hành thảo luận. 

8. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết. 

 9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

10. Chào cờ bế mạc./. 
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