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1. Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

3. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2023. 

4.  Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

5. Nghị quyết phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

7. Nghị quyết tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài 

nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

8. Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn 

vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

9. Nghị quyết thông qua Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn 

huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026. 

10. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình phát 

triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

11. Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

12. Nghị quyết quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành 

chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

13. Nghị quyết bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ đối với chủ cơ sở kinh doanh giết 

mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo 

quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

14. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để 

thực hiện Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi 
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ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua địa bàn huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

15. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục 

đích khác để thực hiện Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

16. Nghị quyết xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng 

lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

17. Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân 

tham gia học xóa mù chữ thực hiện Chương trình MTQG 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 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội 

dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

18. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

19. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 

cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

20. Nghị quyết Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

21. Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - 

Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025. 

22. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

23. Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025. 

24. Nghị quyết phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

25. Nghị quyết Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận. 

26. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân 

bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 

quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

27. Nghị quyết phê duyệt Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã 

chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

28. Nghị quyết điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2022; giao biên chế công chức và phê 



3 

 

duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh 

Ninh Thuận năm 2023. 

29. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện 

về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

30. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức 

danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

31. Nghị quyết phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

32. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1, Phụ lục tên đường 

của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

33. Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng 

kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030. 

34. Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng biển 

tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các 

tỉnh Nam Tây Nguyên. 

35. Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân 

sách địa phương. 

36. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

37. Nghị quyết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. 

38. Nghị quyết thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh cho ý 

kiến giải quyết các vấn đề phát sinh năm 2022. 

39. Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI. 

40. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2018-2022”. 

41. Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

42. Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh 

khóa XI./. 
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