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(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022) 

 

Thời gian làm việc: 

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

 

 Thứ hai, ngày 18/7/2022  

Lúc 08 giờ 00 phút, khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp) 

- Lễ chào cờ: Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp hát Quốc ca. 

- 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. 

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

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

- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp. 

- Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt thẩm tra tình 

hình kinh tế - xã hội, công tác tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. 

- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân. 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát 

chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ 

che phủ rừng giai đoạn 2016-2021. 

- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra phòng, 

chống tham nhũng; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân; giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, 

Thi hành án dân sự tỉnh. 

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tờ trình trình các dự thảo nghị quyết; các Ban 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình trình các dự thảo nghị quyết, tuần tự 

như sau: 

(1) Phát triển kinh tế biển đến năm 2025 và tầm nhìn những năm tiếp theo. 
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(2) Huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giai đoạn 

2021 - 2025. 

(3) Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(4) Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. 

(5) Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông. 

(6) Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(7) Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã và 

hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn 

tỉnh. 

(8) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

(9) Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thương xuyên và 

đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 

2022 của tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo 

nghị quyết trên. 

(10) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

(11) Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(12) Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

(13) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

(14) Một số chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025.  
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- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(15) Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi danh mục các dự án thu hồi đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

(16) Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(17) Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên 

ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

(18) Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(19) Các chủ trương đầu tư: 1/ Dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp đồn Biên 

phòng Phước Diêm (420); 2/ Dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp Hải đội Biên phòng 

2; 3/ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021-2025. 

(20) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

sang năm 2022 vốn ngân sách địa phương. 

(21) Về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các 

dự thảo nghị quyết trên. 

(22) Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tờ trình trình dự thảo nghị quyết về 

chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. 

- Làm công tác cán bộ: Cho thôi nhiệm vụ đại biểu, miễn nhiệm và bầu bổ 

sung Ủy viên UBND tỉnh. 

Thứ ba, ngày 19/7/2022 

Buổi sáng 

Thảo luận tại các tổ đối với các báo cáo; các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp. 

Buổi chiều (truyền hình trực tiếp): 

- Thảo luận tập trung tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm 2022. 

- Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên thảo luận tại hội trường.  
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Thứ tư, ngày 20/7/2022 (truyền hình trực tiếp): 

Buổi sáng 

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn 

Buổi chiều  

- HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết. 

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

- Chào cờ bế mạc./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


