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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 các tờ trình: 

(1) Phê duyệt Chủ trương Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên 

địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Đề án 

ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí 

trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2). 

(2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa 

phương. 

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

6. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo các tờ trình về: 

(3) Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận”.  

* Lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra. 

7. Thảo luận tập trung tại hội trường. 

8. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết: 

(1) Phê duyệt Chủ trương Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên 

địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải ((Đề 

án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí 

trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2). 

(2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa 

phương. 

 (3) Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận”.  

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

10. Chào cờ bế mạc./. 
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