
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /HĐND-VP 
V/v chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị 

quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần 

nhất năm 2022 

           Ninh Thuận, ngày       tháng  9  năm 2022 

                                                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh đề nghị 

chấp thuận việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, 

mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận.  

Qua xem xét Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND ngày 15/8/2022 của Ban Văn 

hóa – Xã hội về nội dung tờ trình nêu trên; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh về xây dựng Nghị quyết Quy định nội 

dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, cụ thể: 

- Cơ quan trình dự thảo nghị quyết: UBND tỉnh; 

- Thời gian trình dự thảo nghị quyết: tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất năm 2022. 

2. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn 

thảo xây dựng nghị quyết đảm bảo quy định, thủ tục, tiến độ, khả thi gửi về Thường 

trực HĐND tỉnh để phân công Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra báo cáo tại kỳ họp 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

Việc xây dựng tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cần lưu ý các nội 

dung sau: 

- Cơ sở đề xuất mức chi đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh và 

hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Dự kiến số lượng người và tổng kinh phí để thực hiện chi cho hoạt động lựa 

chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh. 

- Nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo sau khi Nghị quyết được ban hành.    

- Quá trình lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo quy định pháp luật, kịp thòi thông 

tin đến cử tri và nhân dân chủ trương lựa chọn bộ sách giáo khoa đảm bảo đồng thuận 

cao./. 

Nơi nhận:                                                              TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- Như trên;                                                                                               KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Sở GDĐT;                                                                            

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. 

 

 

 

                                                                                         Trần Minh Lực 
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